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Woord vooraf 

 
Zeven jaren aan de Universiteit van Utrecht zijn voorbij gevlogen. Mijn hoofd en 
hart zijn steeds voller geraakt van ‘de theologie’. Tijdens deze periode leer je 
jezelf ook beter kennen. Toen ik rond januari 2009 een keuze moest maken voor 
een onderwerp voor mijn scriptie was dit niet heel moeilijk. Aan de ene kant 
moest het een empirisch onderwerp zijn, omdat ik bij het doen van onderzoek 
altijd de praktische relevantie wil blijven zien. Aan de andere kant wilde ik een 
onderwerp dat met ‘contextualisatie’, evangelie en cultuur te maken zou hebben, 
omdat dit volgens mij essentieel is voor het theologiseren en christen-zijn op een 
bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. Kortom: een scriptieonderwerp waarin 
missiologie en praktische theologie gecombineerd worden.  
Maar dan ligt er nog een wereld aan mogelijkheden open. Na een gesprek met 
mijn begeleider prof.dr. M.T. Frederiks (missiologe) ben ik op zoek gegaan naar 
een praktisch project om te gaan analyseren. Via dr. R. Brouwer (praktische 
theoloog), tevens mijn tweede begeleider, kwam ik bij de Triumfatorkerk (PKN) 
in het Utrechtse Kanaleneiland terecht. Deze kerk was op zoek naar iemand die 
onderzoek wilde doen naar haar missionaire en diaconale betrokkenheid en de 
mogelijkheden voor een missionair diaconaal centrum. Het project had mij 
gevonden, mijn keuze voor een onderwerp was gemaakt. Ik zie het als een 
uitdaging om te analyseren hoe een PKN gemeente als de Triumfatorkerk present 
is in multicultureel Kanaleneiland, maar ook wat de mogelijkheden zijn om deze 
presentie te vergroten. Op 17 januari 2009 werd ik voorgesteld aan de 
kerkenraad. Vanaf dat moment kon het onderzoek beginnen.  
En nu, meer dan zeven maanden later, ligt een flink boekwerk op tafel. In deze 
periode heeft zich heel wat afgespeeld, zowel in mijn privé-leven als mijn studie: 
mijn relatie ging uit en ik ben nog twee maanden naar Zuid-Afrika geweest in het 
kader mijn kerkelijke verhandeling. Wat dat eerste betreft wil ik beide 
begeleiders bedanken voor de manier waarop ze daarmee omgegaan zijn, in het 
bijzonder prof. dr. Frederiks. Het heeft mij erg goed gedaan dat er vanuit de 
universiteit zo met me mee werd meegeleefd.  
Ik wil tot slot een aantal mensen bedanken. Hans Kruijt, bedankt voor het 
ontwerpen van de voorkant van mijn scriptie. Ik bedank de Triumfatorkerk, 
gemeenteleden en wijkbewoners voor hun medewerking en geduld. Mijn beide 
begeleiders wil ik bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid.  
Mijn hoop is dat de Triumfatorkerk haar voordeel zal doen met het resultaat van 
dit onderzoek, maar ook dat andere kerken zich door mijn scriptie uitgedaagd 
voelen om in hun eigen context gemeente van Christus te zijn. 
 
Henriëtte Nieuwenhuis 
Utrecht, september 2009 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
 
1.1 Inleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is de vraag vanuit de Triumfatorkerk om te 
kijken naar de mogelijkheden voor een missionair diaconaal centrum. In dit 
eerste hoofdstuk wordt de precieze vraagstelling, methode en bronnen 
weergegeven in paragraaf 1.2. In de volgende paragraaf maken we kort kennis 
met de Triumfatorkerk. De laatste paragraaf sluit af met de opbouw van mijn 
scriptie.  
 

1.2 Vraagstelling, methode en bronnen 
In deze tweede paragraaf worden de vraagstelling, methode en bronnen van 
mijn onderzoek weergegeven.  
 
1.2.1 Vraagstelling 

Begin januari 2009 is er binnen de Triumfatorkerk een onderzoeksvraag in een 
rapport opgesteld waarin de vraag naar voren kwam of het gebouw van de 
Triumfatorkerk, voortbouwend op de aanwezige wijkgemeente, zou kunnen 
uitgroeien tot een missionair diaconaal centrum waarin meerdere 
geloofsgemeenschappen participeren1. Een zevental subvragen volgden. Dit 
rapport en zijn vragen heb ik als uitgangspunt voor mijn onderzoek genomen. 
Voortbouwend op een aantal van deze subvragen heb ik een hoofdvraag voor 
mijn scriptie gevormd. Deze luidt als volgt: 
 
Kan, en zo ja op welke wijze, de Triumfatorkerk haar missionaire en diaconale 
betrokkenheid (theologisch en praktisch) bij de wijk waarin zij staat, namelijk 
Kanaleneiland, vergroten? 
 
1.2.2 Methode 

Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen, wil ik ten eerste de 
feitelijke situatie analyseren. Dit beslaat het grootste deel van mijn scriptie. Ik 
wil vanuit vier perspectieven de gemeenschap beschrijven:  

1) Context. Ik wil weten wat de kenmerken zijn van ‘de wijk waarin zij staat’ 
en uit welke lagen de context van deze geloofsgemeenschap bestaat.  

2) Identiteit en cultuur. Ik wil ‘de Triumfatorkerk’ als geloofsgemeenschap 
analyseren en ik vraag me af wat haar theologie, normen en waarden zijn 
en of ze zich onderscheidt van andere organisaties en 
geloofsgemeenschappen. Ik zal hierbij in het bijzonder inzoomen op ‘haar 
missionaire en diaconale betrokkenheid’.  

3) Structuur en middelen. Ik probeer te achterhalen hoe de Triumfatorkerk 
als geloofsgemeenschap opgebouwd, vormgegeven en geordend wordt en 
welke middelen haar daartoe ter beschikking staan.  

4) Leiding. Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop en door wie er leiding 
gegeven wordt aan deze geloofsgemeenschap. 

 
Ik maak in mijn onderzoek gebruik van het multidimensionele model dat wordt 
genoemd in ‘Levend Lichaam’2. Ik kies voor dit model vooral vanwege zijn 

                                                 
1 Rapport: Onderzoeksvraag Triumfatorkerk als missionair diaconaal centrum, versie 8 januari 
2009.  
2 Rein Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, in: Rein Brouwer (e.a.), Levend Lichaam. 
Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland, Kampen 2007, 49. 
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multidimensionaliteit. Doordat vanuit vier perspectieven een 
geloofsgemeenschap in kaart wordt gebracht, wordt zo zorgvuldig mogelijk een 
beeld gevormd en dus de complexiteit van een geloofsgemeenschap 
gewaarborgd. Er zijn nog meerdere modellen zoals deze, bijvoorbeeld het model 
van Hans van der Ven. Hij noemt vier kernfuncties in de kerk, namelijk identiteit, 
integratie, beleid en beheer3. Maar ook het boek ‘Studying Congregations’4 
maakt gebruik van vier frames: ‘context’, ‘culture and identity’, ‘process’ en 
‘resources’. In ‘Studying Local Churches’5 worden vier perspectieven aangereikt 
vanuit vier disciplines (antropologie, sociologie, organisatiekunde, theologie). Er 
zijn vooral nuance verschillen tussen deze verschillende modellen. De reden dat 
ik voor het model uit ‘Levend Lichaam’ heb gekozen is omdat er meerdere en 
Nederlandse auteurs hebben meegewerkt aan dit boek. Bovendien zijn deze 
auteurs momenteel representatief voor het vakgebied van gemeenteopbouw. 
Aangezien de casus van mijn onderzoek zich in een Nederlandse context bevindt, 
hebben deze laatste twee redenen de doorslag gegeven voor het model van 
‘Levend Lichaam’. 
Naast dit model is ook het boek ‘Studying Congregations’ een belangrijke 
leidraad voor dit onderzoek. Voornamelijk omdat in dit boek theologie niet los 
wordt gemaakt van de verschillende perspectieven: theologie kan ook niet in het 
abstracte bestaan, maar wordt altijd in een context geworteld. De 
situatieomschrijving is een deel van de theologische reflectie zelf en niet slechts 
een prelude6. Het belangrijke advies van Schreiter neem ik mee: ‘Use each frame 
to ask about what kind of theology the resulting picture expresses and also what 
kinds of theology it might suggest for the future’7. Daarnaast worden in dit boek 
praktische handvatten aangereikt voor het in kaart brengen van de gemeente8.  
 
Naast het beschrijven van de geloofsgemeenschap wil ik deze evalueren en 
analyseren met het oog op haar missionaire en diaconale betrokkenheid. Dit doe 
ik aan de hand wat David J. Bosch verstaat onder zending in het boek 
‘Transforming mission’9. Vooraf zegt hij dat dé theologie van zending niet 
bestaat: ‘Instead of trying to formulate one uniform view of mission we should 
rather attempt to chart the contours of “a pluriverse of missiology in a universe 
of mission”’10. In de opvatting van Bosch vallen ‘missionaire’ en ‘diaconale’ 
activiteiten allebei onder ‘zending’. Hij geeft uiteindelijk dertien elementen van 
zending:  

1. Zending als kerk-met-anderen 
2. Zending als ‘Missio Dei’ 
3. Zending als heilsbemiddeling 
4. Zending als het jagen naar gerechtigheid 
5. Zending als evangelisatie 
6. Zending als contextualisatie 
7. Zending als bevrijding 
8. Zending als inculturatie 

                                                 
3 J.A. van der Ven, Ecclesiologie in context, Kampen 1993. 
4 Nancy T. Ammerman (ed.), Studying Congregations. A new handbook, Nashville 1998. 
5 Helen Cameron (ed.), Studying Local Churches. A handbook, Canterbury 2005.  
6 Robert J. Schreiter, ‘Theology in the Congregation: Discovering and Doing’, in: Ammerman, 
Studying Congregations, 26. 
7 Schreiter, ‘Theology in the Congregation: Discovering and Doing’, 38. 
8 Nancy L. Eiesland/R. Stephen Warner, ‘Ecology: Seeing the Congregation in Context’, in: 
Ammerman, Studying Congregations, 47. Hier wordt bijvoorbeeld de ‘space tour’ genoemd.  
9 David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York 2005. 
10 Bosch, Transforming Mission, 8. 
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9. Zending als gemeenschappelijk getuigenis 
10.Zending als dienst (‘ministry’) door het hele volk van God 
11.Zending als getuigenis aan mensen van andere levende religies 
12.Zending als theologie 
13.Zending als daad in hoop 

 
Bosch gaat uit van de veelzijdigheid van zending. De elementen die genoemd 
zijn, laten een grote variëteit zien. Vanuit deze perspectieven van Bosch wil ik 
naar de Triumfatorkerk kijken en haar missionaire en diaconale betrokkenheid. 
Waar ligt potentie op missionair en diaconaal gebied? Wat vraagt de context? 
Wat is mogelijk vanuit de middelen van de kerk? Op deze manier wordt 
geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of de Triumfatorkerk theologisch 
en praktisch haar missionaire en diaconale betrokkenheid kan vergroten. 
 
1.2.3 Bronnen 
Ik wil de vraag van mijn thesis beantwoorden door ten eerste primaire bronnen 
en documenten over de wijk en de kerk te verzamelen, bestuderen en 
analyseren. Ook door middel van secundaire literatuur wordt de context 
geanalyseerd. Ten tweede wil ik interviews houden met sleutelfiguren uit de 
kerk, gemeenteleden en mensen uit de wijk. Daarnaast worden processen 
geobserveerd. Ik heb ervoor gekozen om de namen van de geïnterviewde 
gemeenteleden te fingeren11. De namen van predikanten (inclusief buurtpastor) 
en scriba heb ik laten staan. Ook de namen van de geïnterviewde sleutelfiguren 
uit de wijk worden niet gefingeerd. Uiteindelijk heb ik zeventien mensen 
geïnterviewd. Al deze personen hebben hun toestemming gegeven om de 
resultaten van de interviews te publiceren. In de eerste bijlage staan er meer 
details.  Met behulp van secundaire literatuur wil ik de perspectieven 
interpreteren om uiteindelijk de missionaire en diaconale betrokkenheid te 
analyseren.  
In dit onderzoek wordt ‘de Triumfatorkerk’ gebruikt voor de 
geloofsgemeenschap. Indien het over het gebouw gaat, wordt dit vermeld.  
 
1.3 Een korte kennismaking met de Triumfatorkerk 

De Triumfatorkerk wordt nu kort voorgesteld. In subparagraaf 2.1.2 volgt een 
uitgebreidere rapportage over de geschiedenis.  
De wortels van de van oorsprong Nederlandse Hervormde Triumfatorkerk, 
gelegen in de wijk Kanaleneiland, liggen in 1959. Dominee A.J. Brinkman, die 
van 1959-1978 hervormd wijkpredikant was op Kanaleneiland, was de eerste 
opbouwpastor in de wijk12. De eerste kerkdiensten werden in een noodgebouw 
gehouden. Van begin af aan heeft Brinkman zich ingezet voor een hechte 
samenwerking met de gereformeerde en katholieke kerken. De samenwerking 
tussen de gereformeerden en hervormden leidde uiteindelijk tot de bouw van de 
Lucaskerk in 1961 en de Triumfatorkerk in 1965. In een weekblad voor Utrecht-
Zuid en -West werd dit als volgt omschreven: ‘Woensdag 15 december was voor 
het reformatorisch deel van ons eiland een belangrijke dag. Op deze datum 

                                                 
11 In bijlage 1 staat meer informatie over de interviews. 
12 Jaap Davids Blumink, ‘De opbouwpastor’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland. 1959-oktober-
1999, uitgave van de SOW gemeente Triumfatorkerk ter gelegenheid van veertig jaar kerk op 
Kanaleneiland, Utrecht, 1999, 19. 
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namelijk werd de Triumfatorkerk in gebruik genomen’13. Zowel gereformeerd als 
hervormd maakte gebruik van dezelfde gebouwen. 
In 1985 werd de laatste dienst gehouden in de Lucaskerk en moest deze 
gesloopt worden. De kerk bleek te groot te zijn voor de toen al betrekkelijk 
kleine wijkgemeente. ‘Ze stak in een veel te grote jas’14, aldus ds. P. Kikstra die 
van 1979 tot 1987 hervormd wijkpredikant was op Kanaleneiland. De sloop van 
de Lucaskerk heeft veel emoties met zich meegebracht15. Als gevolg hiervan 
kwam de samenwerking tussen de gereformeerden en hervormden in een 
stroomversnelling. Op 1 januari 1990 werd Jan Muntendam, de huidige 
predikant, beroepen als eerste Samen Op Weg predikant op Kanaleneiland16.  
In 2005 moest de Triumfatorkerk samengaan met de Pniëlkerk, gelegen in de 
wijk Oog in Al. In het kader van de noodzakelijke stedelijke bezuinigingen mocht 
de Pniëlkerk geen predikant van buitenaf beroepen en ging Jan Muntendam, 
predikant van de Triumfatorkerk, per 1 september 2004 voor 50% naar de 
Pniëlkerk. Een half jaar later zijn beide wijken officieel samengegaan tot één wijk 
met twee brandpunten. Zo ontstond de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk, 
voornamelijk om de kosten van de voorheen aparte wijken te drukken17. 
Naast Jan Muntendam heeft ds. Pieter van Winden een contract van 5 jaar voor 
50% met een speciale taak, namelijk jongerenwerk en pastoraat18. 
 
1.4 Opbouw 
Mijn scriptie is als volgt opgebouwd: na dit inleidende hoofdstuk gaan de 
hoofdstukken 2 tot en met 5 in op de vier perspectieven. Hoofdstuk 2 bezint zich 
op de context, hoofdstuk 3 op cultuur en identiteit, hoofdstuk 4 gaat over de 
structuur en middelen, hoofdstuk 5 over leiding. Al deze hoofdstukken eindigen 
met een samenvatting en conclusies met het oog op de missionaire en diaconale 
betrokkenheid van de Triumfatorkerk. Hoofdstuk 6 sluit af met eindconclusies. 

                                                 
13 ‘Triumfatorkerk in gebruik genomen’, Wij op ons Eiland, 17 december 1965, in: 40 jaren kerken 
Kanaleneiland, 34. 
14 P. Kikstra, ‘Goede tijden, slechte tijden’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 38. 
15 Kikstra, ‘Goede tijden, slechte tijden’, 40. 
16 Jan Muntendam, ‘Over grenzen heen’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 55. 
17 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
18 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
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HOOFDSTUK 2: CONTEXT 

 
 

2.1 Inleiding 
De Triumfatorkerk bevindt zich in het zuidwesten van Utrecht in de wijk 
Kanaleneiland (figuur 2.1). Omdat de locatie van het kerkgebouw invloed 
uitoefent op de geloofsgemeenschap, dienen we de context te analyseren. 
Brouwer formuleert het zo: ‘Er is sprake van een wisselwerking tussen de 
context en de geloofsgemeenschap’1. Volgens Brouwer is de context meer dan de 
locatie, meer dan het sociale en culturele milieu en meer dan de demografische 
constellatie van haar directe omgeving. ‘Wij verstaan hier context als een 
gelaagd concept’2. Een context is uit verschillende lagen opgebouwd: een micro-, 
meso- en macroniveau3. Op het microniveau gaat het over de locatie, de sociaal-
geografische dimensie. Het ecosysteem wordt op het mesoniveau bekeken: de 
relaties van de geloofsgemeenschap van de Triumfatorkerk tot de 
bovenplaatselijke kerk en de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke 
organisaties. Tenslotte werken op het macroniveau maatschappelijke processen 
in op deze lokale gemeente. De cultuur in de samenleving is in beweging, er 
hebben allerlei politieke, sociale en religieuze veranderingen plaatsgevonden. 
Wat voor invloed hebben al deze processen gehad op het huidige 
maatschappelijke klimaat in Kanaleneiland?  
De paragrafen van dit hoofdstuk zijn aan de hand van deze drie niveaus 
ingedeeld. Paragraaf 2.2 gaat over het microniveau, 2.3 over het mesoniveau en 
2.4 beschouwt het macroniveau. De laatste paragraaf eindigt met een 
samenvatting en conclusies.  
 
 

    Figuur 2.1:    
        Kanaleneiland in Utrecht(4) 

                                                 
1 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 52. 
2 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 52. 
3 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 52. In Studying Congregations worden deze lagen 
verdeeld in: ‘demography’, ‘culture’ en ‘organization’. Zie: Eiesland, ‘Ecology: Seeing the 
Congregation in Context’, 42.  
4 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek en ruimtelijke analyse Utrechtse NaOorlogse Wijken: 
Kanaleneiland, uitgegeven door Urban Fabric BV / Steenhuis stedenbouw/landschap, Schiedam, 
juni 2006, 1. 
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2.2 Microniveau 

Het gebouw van de Triumfatorkerk staat aan de Marco Pololaan in de wijk 
Kanaleneiland te Utrecht. De wijk bestaat uit drie subwijken: Kanaleneiland-
Noord, Kanaleneiland-Zuid en Transwijk (figuur 2.2). Daarnaast is er ook nog 
een bedrijventerrein genaamd Kanaleneiland.  
Op dit eerste niveau wil ik een beeld krijgen van de sociaal-demografische 
context van de Triumfatorkerk. Ik heb op verschillende manieren geprobeerd 
deze in kaart te brengen. Allereerst door een feitelijke benadering: welke 
mensen wonen in de wijk, wat voor opleiding hebben ze, hoe waarderen ze de 
wijk, enzovoorts. Ik heb hierbij alleen gekeken naar de subwijken Kanaleneiland-
Noord en –Zuid. Vervolgens wil ik in de tweede subparagraaf ingaan op hoe de 
wijk vroeger was en nu is en daarnaast probeer ik haar eigenheid te 
omschrijven. Ook hier laat ik de subwijk Transwijk erbuiten. Ten derde ben ik 
zelf de wijk ingegaan voor een zogenaamde ‘space tour’5 in de subwijk 
Kanaleneiland-Zuid. Ik zal de relevante informatie die ik hieruit heb opgedaan 
noteren. Tenslotte wil ik hierop voortborduren en de belangrijkste voorzieningen 
en (vrijwilligers)organisaties noemen om het beeld van de ‘space tour’ aan te 
vullen. Hiervoor heb ik naar alle subwijken gekeken. 
 

 
Figuur 2.2: Plattegrond van Kanaleneiland(6) 

                                                 
5 Eiesland, ‘Ecology: Seeing the Congregation in Context’, 47.  
6 Plattegrond: Gemeenteplattegrond Utrecht, uitgegeven door de Gemeente Utrecht, 2003-2004. 
De rode markeringen zijn door mij aangebracht.  
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2.2.1 Demografische gegevens van de wijk 
Voor de demografische gegevens richt ik me op de subwijken Kanaleneiland-
Noord en –Zuid. Voor het gemak noem ik beide subwijken Kanaleneiland in deze 
subparagraaf.  
 
Bevolking 
In Kanaleneiland wonen 15.695 inwoners (2008) met 7165 huishoudens7. Het 
valt op dat er veel alleenstaanden in de wijk wonen (figuur 2.3). Ik kon helaas 
niet achterhalen van welke afkomst deze alleenstaanden zijn. Bijna de helft van 
de bewoners is jonger dan 25 jaar (figuur 2.4). Het percentage autochtonen is 
met 22,5% laag (figuur 2.5). 40,1% van alle inwoners is van Marokkaanse 
afkomst (figuur 2.6). 
De bevolking van Kanaleneiland is dus eenzijdig opgebouwd wat betreft de 
afkomst. Er wonen veel alleenstaanden en de bewoners zijn voornamelijk jong.  
 

Figuur 2.3(8) 
 

Figuur 2.4(9) 
 
 

                                                 
7 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
8 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht.  
9 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht.  
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 Figuur 2.5(10) 
 

 Figuur 2.6(11) 
 
Wonen en sociale omgeving 
Volgens het wijkactieplan ‘Kanaleneiland Leert’ bestaat de woningvoorraad voor 
het merendeel uit woningen met een lage huurprijs12. Bovendien constateerde dit 
rapport dat de criminaliteit, na een forse verbetering in 2004, weer is 
toegenomen13. De onderzoekers van het wijkactieplan bevestigen: ‘Er is een 
harde kerngroep jongeren die een groot aandeel heeft in criminaliteit en overlast 
in de wijk’14. Dr. J.J. Visser, theoloog en wijkbewoner, schrijft dat oudere mensen 
zich niet veilig meer voelen, vooral ’s avonds. ‘Ramen van auto’s worden 
ingetikt, bushokjes en telefooncellen in elkaar geslagen en 
boodschappenwagentjes meegenomen uit de supermarkten.  Speciale bewakers 
zijn er in de grote winkels en de openbare bibliotheek. Camera’s zijn in het 
winkelcentrum aangebracht’15. Janet Bonthuis, één van de geïnterviewden, had 
ook te maken gehad met inbraken in haar huis16. Niels Hogendoorn woont met 
plezier op Kanaleneiland: hij heeft een mooie flat, vindt het er relatief goedkoop 
en heeft alle faciliteiten binnen handbereik. Hij is van mening dat het een redelijk 
rustige, maar geen inspirerende, zelfs eenvormige wijk is. ‘Er is weinig fantasie 
                                                 
10 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
11 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
12 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, uitgegeven door de Gemeente Utrecht, mei 2008, 5. 
13 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 17. 
14 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 5. 
15 J.J. Visser, ‘Je staat er nu gekleurd op’, in: Kontekstueel, 18, 5, mei 2004, 32. 
16 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
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per vierkante meter, hoe verder je richting het centrum loopt, hoe meer je de 
fantasie in de bebouwing ziet toenemen’17. Andere gemeenteleden zijn ook 
redelijke positief over de wijk en hebben geen slechte ervaringen gehad18.  
Het wijkactieplan meldt dat een groot deel van de problematiek zich achter de 
voordeur afspeelt, zoals opvoedingsproblemen, schulden, werkloosheid en 
psychosociale problematiek19. 
In Kanaleneiland blijkt bijna 60% zich wel eens onveilig te voelen in de buurt, 
terwijl het gemiddelde in Utrecht op 30,5% ligt20. 21,5% van de Utrechtenaren 
heeft wel eens overlast door jongeren, maar in Kanaleneiland ligt dit percentage 
op 64,4%21. De gemiddelde Utrechtenaar geeft de eigen buurt een 7.0 en het 
oordeel over de sociale samenhang van de woonomgeving is een 5.622. In 
Kanaleneiland liggen deze cijfers wederom lager, namelijk respectievelijk een 4 
en een 4.623. Er is weinig contact tussen de buren onderling, volgens het 
wijkactieplan24. Ook qua sociale woonomgeving voelt 33,6% niet thuis in deze 
wijk: opnieuw het hoogste cijfer in Utrecht25. Daarnaast is Kanaleneiland een 
doorgangswijk: ‘De verhuisgeneigdheid is groot’26, laat ook het ministerie van 
VROM weten. De gemiddelde verblijfsduur ligt rond de 7 jaar. Dit is onder het 
Utrechtse gemiddelde van ongeveer 7,5 jaar (2000-2008)27.  
Er zijn echter ook positieve berichten: Kanaleneiland kent een groot aantal 
actieve bewonersgroepen en heeft de op één na hoogste score in de stad op het 
percentage actieve bewoners. Een deel hiervan bestaat uit oudere, veelal 
autochtone bewoners die zich vaak al decennialang voor de wijk inzetten. 
Daarnaast zijn er verschillende zeer actieve groepen (allochtone jongeren, 
vrouwen, ouders, enzovoorts) die concrete initiatieven voor de leefbaarheid van 
de wijk ontwikkelen. In toenemende mate, laat het wijkplan weten, ontstaan 
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende bewonersgroepen28.  
Bij de verkiezingen in 2006 had Kanaleneiland een opkomst van 65%. De PvdA 
had de meeste aanhangers: 40,6%29. 
We kunnen concluderen dat naast de enkele positieve berichten van bewoners er 
voornamelijk negatieve geluiden klinken. Enerzijds zijn er veel vrijwilligers actief 
in de wijk. Anderzijds zijn er veel problemen op het gebied van veiligheid, 
jongerencriminaliteit en sociale samenhang. 
 
Opleiding, werk en inkomen 
Er zijn relatief veel laagopgeleiden (37,7% ten opzichte van 22,4% Utrecht) in 
Kanaleneiland30. 98% van de leerlingen van de basisscholen zijn van allochtone 
afkomst, jonge kinderen komen met een taalachterstand het onderwijs in31. Op 

                                                 
17 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
18 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009), Rianne Zomer (13-03-2009) en Annemarie Jansen 
(04-03-2009). 
19 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 5. 
20 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 5. 
21 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 17. 
22 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=15284 (accessed: 04-04-2009). 
23 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. En: Rapport: Monitor Krachtwijken. Nulmeting 
2008, gemeente Utrecht, juni 2008, 16. 
24 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 17. 
25 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
26 www.vrom.nl/pagina.html?id=31158 (accessed: 03-04-2009). 
27 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
28 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
29 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
30 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
31 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
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de grootste school voor voortgezet onderwijs in de wijk is ook 98% van 
allochtone afkomst32. Het percentage leerlingen met een achterstandsscore ligt 
op 89%33. Bovendien zijn de CITO-scores laag en is de schooluitval hoog34. Het 
aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie35 ligt in Kanaleneiland op 69%36. 
Het gemiddeld besteedbaar inkomen37 lag in 2005 op € 22.100, terwijl het 
gemiddelde in Utrecht op € 28.400 lag38. Kanaleneiland is daarmee de laagste 
van de stad39. In de wijk ligt het percentage van alle huishoudens dat rond het 
sociale minimum40 leeft het hoogst van heel Utrecht: 17,0% van de 
huishoudens41. 54% van alle huishoudens heeft een inkomen uit een uitkering42. 
Bovendien zijn er veel autochtone wijkbewoners met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering43. Figuur 2.7 laat zien dat 9,4% werkzoekend is 
in de wijk, terwijl het gemiddelde in Utrecht op 4% ligt. Het percentage 
werkzoekende Turken en Marokkanen ligt nog hoger dan het gemiddelde in 
Kanaleneiland (10,9%). In het wijkactieplan wordt gezegd dat er een 
substantieel aantal Marokkanen werkzoekend zijn ten opzichte van andere 
bewoners44.  
 

Werkzoekenden (2008)  subwijk Kanaleneiland Utrecht 

% werkzoekenden 9,4 4,0 

% werkzoekenden 15-26 jaar 3,3 1,2 

% werkzoekenden met lage opleiding 73,0 55,0 

% werkzoekenden langer dan 1 jaar 60,5 63,6 

% werkzoekenden langer dan 3 jaar 38,9 39,0 

% werkzoekende Turken en Marokkanen 10,9 10,7 
 Figuur 2.7(45) 
 
Samenvattend: op onderwijsgebied is veel uitval en achterstand. De inkomens 
liggen laag en veel huishoudens leven van een uitkering. De werkloosheid is 
bovendien hoog in vergelijking met andere wijken. 
 
Economie en bedrijven 
Om een goed beeld te krijgen van de economische situatie en bedrijvigheid in 
Kanaleneiland (exclusief Transwijk) wordt in figuur 2.8 een aantal algemene 
gegevens over 2008 op een rij gezet. Het valt op dat er 33,5 banen staan 

                                                 
32 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
33 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
34 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
35 Een leerling heeft een startkwalificatie met tenminste een afgeronde havo- of vwo opleiding, of 
een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2). 
36 Rapport: Outcomemonitor Krachtwijken Nulmeting, uitgegeven door het CBS, augustus 2008, 
57. 
37 Dit is het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies 
inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en 
vermogen. 
38 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
39 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
40 Percentage personen met een inkomen van het huishouden tot 105% van het sociaal minimum. 
41 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
42 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 20. 
43 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
44 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 15. 
45 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland, uitgegeven door de Gemeente Utrecht, 
2008. 
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tegenover 100 inwoners, terwijl dit in Utrecht op 73,9 ligt46. Hierbij moet wel 
vermeld worden dat dit niet veel zegt over de Kanaleneilanders zelf, maar alleen 
over de werkgelegenheid in de wijk. Helaas zijn er geen gegevens beschikbaar 
die weergeven in welke sectoren de bewoners van Kanaleneiland werkzaam zijn 
en of ze vooral binnen of buiten de eigen wijk werken.  
 

Aantal inwoners 15.648 

Aantal personen potentiële beroepsbevolking (15-
64 jarigen) 

10.632 

Aandeel potentiële beroepsbevolking 67,9 

Totaal aantal bedrijfsvestigingen 482 

Aantal vestigingen met dagelijkse goederen 30 

Aantal banen 5.263 

Aantal banen per 100 inwoners 33,5 

Aantal banen in deeltijd 646 
Figuur 2.8(47) 

 
In Kanaleneiland zijn dus 482 bedrijven gehuisvest. Hierbij is het 
bedrijventerrein Kanaleneiland niet meegenomen, daarover later meer. Met 
Transwijk komen er 476 banen bij en komt dit aantal op 95848. Figuur 2.9 laat 
zien dat er ten opzichte van Utrecht veel bedrijven zijn in de groot- en 
detailhandel en in de gezondheidszorg. Minder bedrijven bevinden zich in de 
zakelijke dienstverlening. In Transwijk zijn er de meeste vestigingen in de 
zakelijke dienstverlening (34,2%) en groot- en detailhandel (26,7%)49.  
 

Bedrijfsvestigingen naar sector (2008)  
Subwijk 

Kanaleneiland 
Utrecht 

% vestigingen in de landbouw (2008) - 0,4 

% vestigingen in de industrie (2008) 3,5 3,8 

% vestigingen in de bouwnijverheid (2008) 9,3 7,1 

% vestigingen in de groot- en detailhandel (2008) 28,0 18,4 

% vestigingen in de horeca (2008) 4,8 4,8 

% vestigingen in het transport en communicatie (2008) 6,4 3,2 

% vestigingen financiële instellingen (2008) 1,2 1,2 

% vestigingen in de zakelijke dienstverlening (2008) 19,3 36,2 

% vestigingen overheidsinstellingen (2008) 0,6 0,4 

% vestigingen onderwijsinstellingen (2008) 5,6 4,3 

% vestigingen gezondheidszorg (2008) 12,0 7,8 

% overige vestigingen (2008) 9,1 12,4 
Figuur 2.9(50) 

 
Van de personen die in Kanaleneiland werken (dus geen bewoners), bevinden 
zich er volgens figuur 2.10 relatief veel in de gezondheidszorg (43,1% tegenover 
15,8 in Utrecht) en weinig in de zakelijke dienstverlening (5,7% respectievelijk 

                                                 
46 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland. 
47 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland.  
48 Rapport: Economisch rapport subwijk Transwijk, uitgegeven door de Gemeente Utrecht, 2008. 
49 Rapport: Economisch rapport subwijk Transwijk. 
50 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland. 



 16

26,4%). In Transwijk werken de meeste personen juist in de zakelijke 
dienstverlening (33%), in de gezondheidszorg werkt 12,5%51. Nogmaals: helaas 
is niet bekend in welke sectoren de inwoners van Kanaleneiland werkzaam zijn.  
 

Verdeling van de banen over de sectoren 
(2006)  

subwijk 
Kanaleneiland 

Utrecht 

% banen in de gezondheidszorg 43,1 15,8 

% banen in onderwijsinstellingen 13,0 9,7 

% banen in de groot- en detailhandel 12,4 12,5 

% banen in overheidsinstellingen 8,3 6,2 

% banen in financiële instellingen 7,1 7,2 

% banen overige sectoren 6,1 5,3 

% banen in de zakelijke dienstverlening 5,7 26,4 

% banen in de horeca 1,6 3,2 

% banen in transport en communicatie 1,2 5,6 

% banen in de bouwnijverheid 0,9 3,9 

% banen in de industrie 0,6 4,2 

% banen in de landbouw - 0,1 
Figuur 2.10(52) 

 
Het aantal mensen dat van buiten Utrecht komt werken in Kanaleneiland ligt 
ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Utrecht (figuur 2.11). In Transwijk ligt dit 
percentage op 69,3%53. 
 

Herkomst van arbeidskrachten 
(2006)  

subwijk 
Kanaleneiland 

Utrecht 

% pendel binnen de stad 41,5 39,1 

% pendel van buiten Utrecht 58,5 60,9 
Figuur 2.11(54) 

 
Het bedrijventerrein Kanaleneiland, grenzend aan de wijk, telde in 2008 in totaal 
298 bedrijven (figuur 2.12), aldus het economisch rapport. 70,9% komt van 
buiten Utrecht op dit terrein werken. En de zakelijke dienstverlening is goed voor 
36,2% van de werkgelegenheid, welke het grootste aandeel is55. De meeste 
banen vallen binnen de groot- en detailhandel (36,2%)56. 
 

Totaal aantal bedrijfsvestigingen 298 

Aantal banen 9.885 

Aantal banen in deeltijd 790 
Figuur 2.12(57) 

 

                                                 
51 Rapport: Economisch rapport subwijk Transwijk. 
52 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland. 
53 Rapport: Economisch rapport subwijk Transwijk. 
54 Rapport: Economisch rapport subwijk Kanaleneiland. 
55 Rapport: Economisch rapport bedrijventerrein: Kanaleneiland, uitgegeven door de Gemeente 
Utrecht, 2008. 
56 Rapport: Economisch rapport bedrijventerrein: Kanaleneiland. 
57 Rapport: Economisch rapport bedrijventerrein: Kanaleneiland. 
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We kunnen dus uit bovenstaande figuren concluderen dat inclusief Transwijk en 
het bedrijventerrein Kanaleneiland er veel bedrijvigheid is op Kanaleneiland. 
Bovendien komt gemiddeld 66,2%58 van buiten Utrecht om te werken in de wijk. 
Dit is ten opzichte van Utrecht veel. Er bevinden zich veel bedrijven in de 
zakelijke dienstverlening en de groot- en detailhandel. In Kanaleneiland zijn er 
veel banen in de gezondheidszorg, de groot- en detailhandel en de zakelijke 
dienstverlening.  
 

2.2.2 Kanaleneiland in haar eigenheid, vroeger en nu 
Voordat Kanaleneiland bebouwd werd, was het grotendeels agrarisch gebied 
onder de naam Polder Nieuw Welgelegen59. Na de oorlog was er grote vraag naar 
woningen, mede door de oorlogsschade en de snelle bevolkingsgroei. Hierdoor 
werd het grondgebied van Utrecht in 1954 uitgebreid: de stad werd verdubbeld 
en ging van 2300 naar 5200 hectare60. Utrecht groeide ten koste van negen 
omliggende gemeenten. De gemeente Oudenrijn en Jutphaas werden 
overgenomen voor ‘Uitbreidingsplan Utrecht Zuid-West I’61. Het agrarisch gebied 
verdween en in 1957 begon men aan de bouw van het Kanaleneiland. Onder 
leiding van Van der Stadt koos men voor de meest efficiënte manier van bouwen, 
met als gevolg een grote eentonigheid qua bouwstijl62. Men had grote plannen 
voor Kanaleneiland: de wijk moest ruim, goed en goedkoop opgezet worden met 
veel groenvoorzieningen. Het idee was dat de wijk een stad op zich moest 
worden met alle voorzieningen die daarbij nodig waren. Er was in het begin veel 
bewondering voor de nieuwe wijk, al gauw kreeg het daarom de bijnaam 
‘Rozeneiland’, mede vanwege de vele rozenstruiken63. De bewoners waren 
bovendien snel tevreden met hun woningen, want vaak hadden ze nog nooit een 
eigen huis gehad of waren ze kleine woningen gewend. Het rapport 
‘Cultuurhistorisch onderzoek en ruimtelijke analyse Utrechtse NaOorlogse 
Wijken: Kanaleneiland’ formuleert het zo: ‘De luxe van licht, lucht en ruimte, in 
combinatie met een geanimeerd buurtleven werden positief ervaren’64. Visser, 
theoloog en bewoner van de wijk, voegt daaraan toe: ‘Je kon leuk wandelen 
langs het Amsterdam – Rijn kanaal, dat ‘s zomers de jeugd uitnodigde voor een 
duik in het water. Het werd wel de Utrechtse Rivièra genoemd’65. De eerste 
bewoners zullen dus in het algemeen tevreden zijn geweest over het wonen in de 
wijk. 
Achteraf gezien vinden stedenbouwexperts deze wijken uitingen van een naïef 
geloof in een betere en maakbare samenleving. Dit heeft volgens hen mede te 
maken met het feit dat de samenleving toen overzichtelijker was dan nu, met het 
gezin als hoeksteen66. We kunnen Kanaleneiland beter begrijpen wanneer we 
beseffen dat het een typische naoorlogse wijk is. Het rapport constateert: ‘Van 
alle grote naoorlogse wijken in Utrecht is Kanaleneiland bij uitstek de wijk van de 
grote gebaren, een ver doorgevoerde rechtlijnigheid en een veelvuldige herhaling 
van hetzelfde patroon van gebouwen’67. De bijnaam van Kanaleneiland was dan 

                                                 
58 Het gemiddelde van 58,5% (Kanaleneiland) + 69,3% (Transwijk) + 70.9% (Bedrijventerrein). 
59 Jaap Versluys, ‘Het Kanaleneiland in getallen’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 6. En: 
Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 12. 
60 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 8. 
61 Versluys, ‘Het Kanaleneiland in getallen’, 6. 
62 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 9. 
63 www.rozeneiland.nl/Kanaleneiland.html (accessed: 03-04-2009). 
64 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 9. 
65 Visser, ‘Je staat er nu gekleurd op’, 31. 
66 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 8. 
67 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 5. 
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ook ‘stempelstad68’, omdat de ruimtelijke eenheden werden herhaald. De 
schrijvers van het rapport vinden de betekenis van naoorlogse wijken voor de 
Nederlandse steden enorm: ‘De wijken vormden het decor waartegen eerst de 
welvaartsstaat en later de multiculturele samenleving gestalte kreeg’69. Tussen 
het ‘eerst’ en ‘later’ is het mis gegaan. De gemeente Utrecht was met het 
bouwen meer gericht op het halen van productieaantallen, dan met het creëren 
van een gezonde, sociale samenleving, aldus het rapport. Eind jaren 60 zetten 
de maatschappelijke veranderingen de woningbouw op de kop. De 
rapportschrijvers merken op: ‘Hoe meer de mens zijn eigen keuzen maakte, des 
te minder de starre indeling van het blauwdrukbestaan voldeed’70. Door de 
behoefte aan privacy en de toename van individualisering werd de collectiviteit 
onder druk gezet. Flats waren plotseling onpersoonlijk en anoniem en werden 
negatief beoordeeld. Er was behoefte aan variatie71. De oorspronkelijke bewoners 
verlieten de wijk en de huren gingen omlaag waardoor migrantengezinnen en 
financieel minder draagkrachtigen werden aangetrokken. Vanaf de jaren zeventig 
veranderde het Kanaleneiland van een middenklassenwijk tot wijk met een slecht 
imago72.  
In ‘40 jaren kerken Kanaleneiland’ wordt verteld dat in de periode 1968-1996 er 
voor het Kanaleneiland een splitsing werd gemaakt in Nederlanders en 
‘vreemdelingen’. Een vreemdeling is in deze tweedeling een persoon die niet de 
Nederlandse nationaliteit bezit. ‘Op deze basis steeg het aandeel van de 
vreemdelingen in de wijk van 1% op 1 januari 1969 tot 27% op 1 januari 
1995’73. 
Een journalist van het Algemeen Dagblad leidt de onrusten van de laatste tien 
jaren terug naar juni 1996 als een kind wordt aangereden door een stadsbus. De 
journalist: ‘Als de chauffeur het slachtoffer wil helpen, krijgt hij klappen van 
Marokkaanse jongeren uit de buurt. Voor de gemeente aanleiding om een STOP-
team in te stellen, dat de kloof tussen jongeren en politie moet verkleinen’74. 
Enkele maanden later, november 1996, wordt een nieuw beheersconvenant 
gesloten tegen de verloedering van Kanaleneiland-Noord. Dit convenant had als 
doel de straat weer schoon krijgen en de buurt veilig maken, onder meer door 
middel van portiekgesprekken van hulpverleners met bewoners75. Een jaar later 
uiten bewoners hun ongenoegen: ‘Ze walgen van het gevoel van onveiligheid. 
Drugs dealen en scheuren in gestolen auto’s zijn aan de orde van de dag’76. 
In 1998 start de gemeente een project om de problemen aan te pakken onder de 
naam ‘Heel de Buurt’. Door middel van praktische projecten, onder het motto 
‘schoon, heel en veilig’, wil de gemeente autochtone en allochtone bewoners 
activeren en betrekken bij de verbeteringen in de wijk77. Ook de vereniging van 
huiseigenaren pleit in ditzelfde jaar voor een betere spreiding van allochtonen 
over de stad78. Vanaf eind jaren 90 krijgt Kanaleneiland de beruchte reputatie die 

                                                 
68 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 15. 
69 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 8. 
70 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 9. 
71 Rapport: Cultuurhistorisch onderzoek, 9. 
72 www.rozeneiland.nl/Kanaleneiland.html (accessed: 03-04-2009). 
73 Versluys, ‘Het Kanaleneiland in getallen’, 8. 
74 Bram Logger, ‘Al 10 jaar probleemwijk’, in: Algemeen Dagblad, 24 september 2007. 
75 Logger, ‘Al 10 jaar probleemwijk’. 
76 Logger, ‘Al 10 jaar probleemwijk’. 
77 Rapport: Raadsvoorstel, gemeente Utrecht, 23 januari 2002, 2. 
78 Logger, ‘Al 10 jaar probleemwijk’. En: Gerco Verdouw/Gerard ten Voorde, ‘Een zwarte vrijstaat 
in blank Utrecht’, in: Reformatorisch Dagblad, 12 oktober 2007. 
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het tot op de dag van vandaag nog heeft. Niet voor niets is de wijk uitgekozen 
tot één van de veertig Vogelaarwijken. Daarover in de paragraaf 1.3 meer. 
Van het Rozeneiland van de jaren 60 lijkt niet veel meer over. De naoorlogse 
wijk vertegenwoordigde de welvaartsstaat. Tegenwoordig is de wijk een 
voorbeeld van de negatieve uitwerkingen van de multiculturele samenleving. 
 

2.2.3 Space tour 
 
Op 19 februari 2009 heb ik lopend de direct 
omliggende buurt van de Triumfatorkerk en haar 
gebouw (figuur 2.13) verkend. Ik wil daar kort 
verslag van doen, om zo een ander licht op het 
geheel te werpen. In figuur 2.14 staat weergegeven 
welke route ik heb gelopen. Mijn observaties gelden 
alleen voor Kanaleneiland-Zuid.  
 
 

Figuur 2.13: De Triumfatorkerk79 

 
Dit deel van Kanaleneiland is ruim opgezet: over het algemeen zag ik brede 
geasfalteerde wegen met veel bomen erlangs. Er is veel hoogbouw (voornamelijk 
van vijf/zeshoog), af en toe afgewisseld met laagbouw. De vele schotels en 
antennes aan de gebouwen vielen mij op. Ik vond de buurt niet zo gezellig aan 
doen: ik zie veel grijze en grauwe tinten, er is weinig kleur behalve in de buurt 
van de basisscholen. De buurt is omringd met aan de ene zijde het Amsterdam-
Rijnkanaal, de andere zijde flats met bedrijven/kantoorpanden en aan de derde 
zijde een meubelboulevard. Ik kon de snelweg zien vanaf het water.  
 

 Figuur 2.14: De space tour80 

                                                 
79 www.pnielkerk-triumfatorkerk.nl (accessed: 04-04-2009). 
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Qua voorzieningen heb ik van alles gezien: sportvelden, een wijkservicecentrum, 
een buurthuis, een politiebureau, een gezondheidscentrum, een 
meubelboulevard, twee ROC’s, basisscholen, een dierenarts, een aantal 
speeltuintjes, tram- en bushaltes, veel Marokkaanse en Turkse supermarktjes, 
een Lidle, een enkel(e) restaurant/cafetaria/theehuis, een consultatiebureau en 
een ouder-kind centrum, een rooms-katholieke kerk en een kerk van het 
Apostolisch Genootschap. Rondom het kleine winkelcentrum met de Lidle en de 
multiculturele supermarktjes hing een gezellige drukte met uitgestalde 
kraampjes buiten. Ditzelfde gold voor een ander blok iets verderop met hetzelfde 
soort multiculturele winkeltjes.  
De mensen die ik op straat zag, waren voornamelijk van Turkse of Marokkaanse 
afkomst. Ik zag in verhouding tot andere wijken in Utrecht meer djellaba’s en 
hoofddoeken. Wat leeftijd betreft zag ik alle categorieën rondlopen: van jong tot 
oud en daar tussenin. Af en toe zag ik een groepje jongeren bij elkaar staan. 
Tenslotte viel het mij op dat de Triumfatorkerk eigenlijk op een soort eilandje 
staat: aan één kant water, aan twee kanten grasvelden en aan één kant de oprit. 
Kortom, ik vind dat de wijk ruim opgezet is, maar er is weinig gezelligheid, 
behalve in de buurt van de multiculturele winkeltjes. Er zijn veel flats met 
schotels. Ook vielen mij de vele aanwezige voorzieningen op. Voor jongeren zijn 
er op het gebied van sport genoeg mogelijkheden in de wijk. Gezinnen hoeven 
de wijk niet uit voor de primaire levensbehoeften. Er staan drie kerkgebouwen in 
Kanaleneiland-Zuid, ik miste een moskee. In het algemeen proef ik in 
Kanaleneiland een multiculturele, voornamelijk door de islam gestempelde sfeer. 
Dit komt vooral door de mensen en de soorten winkels. 
 

2.2.4 Voorzieningen en (vrijwilligers)organisaties 
Bovenstaande was een verslag van wat ik al wandelend allemaal heb gezien. Om 
een nog completer beeld te krijgen, wil ik de observaties van de ‘space tour’ in 
deze subparagraaf aanvullen. Nu richt ik mij echter niet alleen op Kanaleneiland-
Zuid zoals ik bij de ‘space tour’ heb gedaan, maar wil ik voor heel Kanaleneiland 
de voorzieningen en organisaties benoemen. 
Er zijn verschillende zorgvoorzieningen in de gehele wijk: het Mesos Oudenrijn 
ziekenhuis, vier verpleeghuizen/woonzorgcentra en een centrum voor 
thuiszorg81. Daarnaast vertelde een gemeentelid mij dat er nog twee flats voor 
sociaal zwakke mensen in de wijk zijn82.  
Wat onderwijs betreft bevinden zich bijna dertig scholen van voorschoolse 
educatie, basisonderwijs tot middelbaar en beroepsonderwijs in Kanaleneiland83. 
Vier kinderdagverblijven staan er in deze wijk geregistreerd84. 
Zoals gezegd zit er een wijkservicecentrum in Kanaleneiland. In dit gebouw zijn 
verschillende organisaties gevestigd: Wijkbureau Zuidwest, Doenja 
Dienstverlening, de Werkwijzer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het 
Jeugdadviesteam en Meldpunt OGGZ85. 
Verder bevinden zich veel (vrijwilligers)organisaties in de wijk. Volgens de 
website van de gemeente Utrecht bruist het ervan86. Ik noem er drie: 

                                                                                                                                                         
80 Plattegrond: Gemeenteplattegrond Utrecht. De rode markeringen zijn door mij aangebracht.  
81 www.utrechtzorg.nl/instellingen/index.php (accessed: 02-04-2009).  
82 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
83 www.hetwordtmooi.nl/?id=290 (accessed: 03-03-2009). 
84 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=130197 (accessed: 02-04-2009). 
85 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=51706 (accessed: 02-04-2009). 
86 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=278358 (accessed: 02-04-2009). 
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1) 3-Generatiecentrum. Hun brochure noemt dit centrum: ‘een ontmoetingsplek 
in de wijk voor vrouwen, van alle nationaliteiten, in eigen beheer, en 
‘intergenerationeel’’87. De initiatiefgroep bestond uit een groep van twintig 
vrouwen uit elf verschillende nationaliteiten. Ze organiseren verschillende 
activiteiten: van conditietraining en yoga tot dialooggroepen en 
meidenactiviteiten. 
2) Al-Amal. Deze organisatie is ontstaan doordat een elftal Marokkaanse 
vrouwen zich wilden inzetten voor Marokkaanse vrouwen. In de praktijk weten 
ook Somalische, Irakese en Nederlandse moslima’s de stichting te vinden. Een lid 
van deze organisatie schrijft in hun brochure: ‘Onze belangrijkste taak is het 
Tussen In project. We helpen en ondersteunen gezinnen, op verzoek van de 
vrouwen’88. 
3) Stichting De Hand. In hun brochure staat: ‘We doen dit werk omdat we de 
liefde van Jezus willen delen met de mensen op Kanaleneiland’89. Hun werk stoelt 
op drie pijlers: elke week de Adenauerlaan schoonvegen, de boodschappendienst 
en de huiswerkklas.  
Behalve de organisaties die ik net bij naam noemde zijn er ook nog 
bewonersraden, organisaties die zich specifiek inzetten voor de Marokkaanse 
gemeenschap, huurdersverenigingen, organisaties die vooral sportprojecten op 
poten zetten, een vereniging die het bedrijfsleven wil betrekken bij het 
aanpakken van de problemen in de wijk, ondernemersverenigingen, christelijke 
en Marokkaanse organisaties die activiteiten voor jongeren organiseren 
enzovoorts90.  
Met andere woorden, het valt op dat er veel zorgvoorzieningen te vinden zijn in 
de wijk, voornamelijk voor zieken en ouderen. Ook zijn er voldoende 
onderwijsmogelijkheden. Verder zijn er veel verenigingen en organisaties actief 
in de wijk. De meerderheid daarvan willen de wijk helpen verbeteren en 
opbouwen. Op het macroniveau, in paragraaf 1.3 wil ik dieper ingaan op de 
religieuze gemeenschappen. 
 

2.3 Mesoniveau 
Op dit tweede niveau wil ik vooral gaan kijken naar de verhouding van de 
Triumfatorkerk tot de bovenplaatselijke kerk. Verder welke andere religieuze of 
maatschappelijke organisaties er in de wijk aanwezig zijn. Ik zal me vooral 
focussen op organisaties die contact hebben met de Triumfatorkerk. 
 
2.3.1 Protestantse Gemeente Utrecht 
De Triumfatorkerk valt onder de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk en is 
onderdeel van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU).  
De PGU noemt zichzelf ‘het veelkleurige samenwerkingsverband van tien 
wijkgemeenten met een iets groter aantal kerkgebouwen verspreid over de 
gehele stad. Deze van oorsprong hervormde en gereformeerde kerken vormen 
een mozaïek van protestantse wijkgemeenten met elk hun eigen identiteit’.91 De 
PGU wil kerk ín en vóór de stad zijn en de onderlinge wijkgemeenten werken veel 
met elkaar samen om dienstbaar te zijn aan de samenleving. In hun beleidsplan 
staat hun missie als volgt geformuleerd: ‘De Protestantse Gemeente Utrecht 
biedt vanuit de christelijke traditie plaats aan mensen om God en elkaar kunnen 

                                                 
87 Brochure: 3-Generatiecentrum, uitgegeven door de Gemeente Utrecht. 
88 Brochure: Al-Amal, uitgegeven door de Gemeente Utrecht. 
89 Brochure: Stichting De Hand, uitgegeven door de Gemeente Utrecht.  
90 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=278358 (accessed: 02-04-2009). 
91 www.protestant-utrecht.nl (accessed: 03-04-2009). 
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ontmoeten, te bemoedigen en te versterken. Daarmee ziet zij zich zichzelf als 
een plaats voor zoekers naar de zin van hun leven. De Protestantse Gemeente 
Utrecht wil als een stedelijke geloofsgemeenschap in woord en daad bijdragen 
aan een rechtvaardiger samenleving. De Protestantse Gemeente Utrecht is ervan 
overtuigd dat deze opdracht toekomst heeft. Daarom zal zij investeren in nieuwe 
initiatieven om nu en in de toekomst een teken van hoop te zijn’92. 
Het Diaconaal Missionair Orgaan (DMO) is een orgaan van de PGU en coördineert 
het stedelijke missionair diaconale werk. DMO ondersteunt bijvoorbeeld 
daklozenprojecten, drie kerkelijke inloopcentra en er zijn buurtpastores aanwezig 
in de achterstandswijken. Veel projecten gebeuren in samenwerking met andere 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties. In de wijk Kanaleneiland 
is men met name betrokken bij het Buurtpastoraat Kanaleneiland. De PGU wil 
dus niet alleen betekenis hebben voor eigen leden, maar hoopt ook een bijdrage 
leven aan de samenleving.  
Specifiek voor de Triumfatorkerk wordt in het beleidsplan van de PGU gezegd: 
‘De eenzijdige leeftijdsopbouw baart zorgen, mede doordat de meeste praktische 
werkzaamheden rond (de activiteiten in) het kerkgebouw door vrijwilligers 
worden verricht. De eredienst is het snijpunt van de activiteiten die in en vanuit 
de gemeente plaatsvinden. Algemeen is het gevoelen dat het zowel voor de 
opbouw van de wijkgemeente als ook voor de uitstraling naar buiten toe van 
belang is ook in de toekomst zichtbaar aanwezig te zijn in deze multiculturele 
wijk’93. 
In hoofdstuk 4 wordt er dieper ingegaan op de structuren rondom de PGU. Voor 
nu is het belangrijk te weten dat de Algemene Kerkenraad van de PGU zorgt voor 
de bestuurlijke aansturing van de gemeente. Het College van Kerkrentmeesters 
staat hen bij voor de financieel-economische zaken. Het Diaconaal Missionair 
Orgaan (DMO) is er voor het stedelijke diaconale en missionaire werk94.  
Kortom: de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk is zowel vanuit financieel als 
diaconaal oogpunt niet onafhankelijk in haar functioneren. Bovendien acht de 
PGU het wenselijk voor de Triumfatorkerk om present te zijn in de wijk.  
 
2.3.2 Interkerkelijke en interreligieuze gemeenschappen in de wijk 
In deze subparagraaf wordt ingezoomd op de kerken en moskeeën in de wijk: 
wie zijn deze gemeenschappen en hoe liggen de verhoudingen ten opzichte van 
de Triumfatorkerk? 
 
2.3.2.1 Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland  
Wat betreft de interkerkelijke contacten zijn er goede verbanden met de rooms-
katholieke parochie in de wijk, de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland 
genaamd.  
Deze kerkgemeenschap bestond voorheen uit drie afzonderlijke parochies: de 
Christus Koningkerk (vanaf 1961 in gebruik), de Isiodoruskerk (vanaf 1964 in 
gebruik) en de Wederkomst des Herenkerk (vanaf 1964 in gebruik). In 1988 zijn 
deze kerken samengegaan en maken ze gebruik van de laatstgenoemde kerk. De 
Christus Koningkerk werd in 1988 gesloopt en de Isiodoruskerk werd in 1985 
verkocht aan Barbara Uitvaartverzorging95.  

                                                 
92 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad. Beleidsvisie en beleidsplan 2007-2011 van de 
Protestantse Gemeente Utrecht, Protestantse Gemeente Utrecht, versie 12 december 2006, 6. 
93 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 37. 
94 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 5. 
95 Frans van Beuningen, De Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland, in: ‘Binnenstad Bericht. 
Informatie Binnenstad Parochie Utrecht’, 3, november 2007, 10. 
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In een brochure staat dat de kerk op dit moment met een reorganisatie bezig is 
met katholieke kerken in Rivierenwijk, Hooggraven en Tuindorp96. Pastor Heleen 
van Mourik schrijft in hun brochure: ‘We zoeken de ontmoeting met bewoners en 
willen nadrukkelijk iets voor de wijk betekenen. Op een laagdrempelige manier. 
[…] We zoeken activiteiten die bij onze identiteit als geloofsgemeenschap 
passen’97. In de brochure komt ook naar voren dat de kerkgemeenschap ervoor 
open staat om samen met anderen iets voor de wijk te doen98.  
Eens in de twee maanden hebben de Triumfatorkerk en de Katholieke 
Kerkgemeenschap een gemeenschappelijke kerkdienst. Daarnaast is er elke 
maand een oecumenische maaltijd voor ouderen: ‘Rond de Tafel’ genaamd. Er 
bestaat sinds 1992 bovendien de oecumenische99 werkgroep ‘Samen Leven’. 
Deze werkgroep heeft als doel om dwarsverbindingen te leggen tussen met name 
Turkse, Marokkaanse en Nederlandse bewoners in de wijk Kanaleneiland. De 
Triumfatorkerk en de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland hebben het 
initiatief genomen tot deze werkgroep. Er worden verschillende activiteiten door 
hen georganiseerd. Ook een joods persoon en iemand van het Apostolisch 
Genootschap zitten momenteel in de werkgroep100. Naast deze werkgroep is ook 
het Buurtpastoraal Kanaleneiland een oecumenisch initiatief. Marieke Sillevis 
Smitt is de buurtpastor. Ze is in dienst van het DMO (PGU). Over haar werk en 
Samen Leven in het volgende hoofdstuk meer. 
In 2002 leek het erop dat de Katholieke Kerkgemeenschap samen met de 
Triumfatorkerk een gebouw zouden gaan delen. Er zou een ‘open onderzoek’ 
plaats vinden welk gebouw het meest geschikt zou zijn om in samen te gaan. 
Volgens de buurtpastor was dit onderzoek er meer voor de vorm omdat ze bij 
voorbaat al wisten dat het gebouw van de Triumfatorkerk beter en geschikter 
zou zijn101. Dit kwam ook als resultaat uit het onderzoek, maar de uitkomst werd 
een patstelling. Van het bisdom kreeg de Katholieke Kerkgemeenschap wel 
toestemming, maar de leden wilden zelf hun gebouw niet uit. De buurtpastor 
denkt dat het meespeelt dat het voor de oudere leden al het derde gebouw zou 
zijn die ze zouden moeten verlaten. Sillevis Smitt: ‘Ze wilden niet, ze doen nog 
liever straks het licht uit’102.  
Het was een hele teleurstelling voor de groep uit de Katholieke gemeenschap die 
zich hier voor had ingezet. Het gevolg van dit alles is dat de relatie tussen beide 
kerken wat is bekoeld. Van beide kanten gaan sommige leden niet meer naar de 
oecumenische diensten vanwege dit conflict. De poging tot het samengaan in één 
gebouw geeft aan hoezeer de Katholieke Kerkgemeenschap en de Triumfatorkerk 
gezocht hebben naar de mogelijkheden tot samenwerking. 
Samenvattend: de Triumfatorkerk en de Katholieke Kerkgemeenschap hebben 
zich vanaf het begin ingezet voor samenwerking. De contacten tussen beide 
kerken zijn er nog wel, maar door gebeurtenissen uit het verleden lijkt de relatie 
wat bekoeld.  
 

                                                 
96 Brochure: Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland, uitgegeven door de Gemeente Utrecht. 
97 Brochure: Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland. 
98 Brochure: Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland. 
99 ‘Oecumenisch betekent zo samenleven dat de plaats waar wij samen leven er één is van 
ontspanning, geluk en eerlijke verdeling’, www.iskb.nl (accessed: 04-04-2009). 
100 www.iskb.nl (accessed: 04-04-2009). 
101 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
102 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
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2.3.2.2 Migrantengemeenten 

Er zijn verschillende migrantengemeenten die gebruik maken van het gebouw 
van de Triumfatorkerk. Op dit moment zijn dit er vier: de PERKI gemeente, de 
Word International Ministries, de Word Action International Ministry en de Life 
Word Christian Centre. De contacten lopen vooral via de verhuur van het 
gebouw, maar er is ook inhoudelijke toenadering gezocht. Mede vanwege de 
ideeën voor missionair diaconale initiatieven. Bovendien zijn er bijeenkomsten 
waar SKIN (Samen Kerk in Nederland) bij betrokken is. Het doel van SKIN is om 
migrantenkerken met Nederlandse kerken, de overheid en andere organisaties in 
contact te brengen. Volgens hen is dat nodig, ‘want migrantenkerken hebben nog 
steeds te maken met veel vooroordelen’103. PERKI is lid van de landelijke SKIN. 
SKIN landelijk heeft ongeveer 70 kerken die lid zijn104. Maar Hans Visser, 
adviseur van SKIN, zegt dat SKIN zaken doet voor migrantenkerken, of ze al of 
niet lid zijn105. Op dit moment is er een SKIN Utrecht in oprichting. Er zijn 
verschillende bijeenkomsten geweest: een gebedsbijeenkomst in het kader van 
het gebed voor de eenheid (in samenwerking met de leden van ‘Simple Church’, 
de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en de Apostolische Kerk), een 
gemeenschappelijke kerkdienst en een vergadering. Ook werd SKIN 
vertegenwoordigd bij een gesprek tussen de Algemene Kerkenraad van de PGU 
en de migrantenkerken rondom de vraag wat ze samen kunnen doen. Er komen 
ongeveer tien kerken samen op de bijeenkomsten die SKIN een paar keer per 
jaar in de Triumfatorkerk organiseert106. 
 
Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) 
PERKI107 werd onder een andere naam in 1930 in Nederland opgericht. PERKI 
secretaris Diana van Maurik-Purba vertelt dat haar gemeenschap al ongeveer 
vijftien jaar (vanaf 1996) gebruik maakt van de Triumfatorkerk108. Ze hebben 
maandelijks een viering. Er zijn ongeveer twintig vaste leden, maar in de 
diensten kunnen er meer komen (tot vijftig soms). Naast de kerkdiensten doen 
ze pastorale bezoeken bij mensen die ziek of eenzaam zijn.  
De gemeente bestaat uit veel gemengde echtparen van Nederlandse en 
Indonesische afkomst. De diensten zijn daarom ook tweetalig. De leden komen 
uit omgeving Utrecht: Woerden, Leerdam, Houten, Nieuwegein, maar ook uit de 
stad Utrecht zelf.  
Sinds 2007 is PERKI meer gericht op samenwerking en contact met andere 
gemeenschappen. Van Maurik: ‘We willen deelnemen aan de maatschappij en er 
niet exclusief voor een bepaalde groep zijn’109. Er worden samen met de 
Triumfatorkerk en andere migrantenkerken jaarlijks een tweetal vieringen 
georganiseerd, ook zijn ze bij SKIN aangesloten. ‘De kerk is levend geworden110’, 
aldus de secretaris van PERKI. Volgens haar vinden de gemeenteleden het 
belangrijk dat ook zij als Indonesiërs iets kunnen doen. PERKI zou wel meer 
activiteiten met de Triumfatorkerk willen doen. Dat vindt Van Maurik 
vanzelfsprekend. Het principe van PERKI is dat ze elkaar leren kennen, omdat ze 
in één gebouw zitten en samen christenen zijn. 

                                                 
103 www.skinkerken.nl (accessed: 04-04-2009).  
104 E-mail van J.J. Visser, adviseur van SKIN, lid van de Triumfatorkerk (04-04-2009). 
105 E-mail van J.J. Visser, adviseur van SKIN, lid van de Triumfatorkerk (06-04-2009).  
106 E-mail van J.J. Visser, adviseur van SKIN, lid van de Triumfatorkerk (04-04-2009). 
107 Indonesische Christen Gemeenschap (www.perki-nl.org/nl, accessed: 04-04-2009).  
108 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
109 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
110 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
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De laatste tijd zit PERKI in een lastige situatie wat betreft de verhouding tot de 
Triumfatorkerk. In december kreeg de geloofgemeenschap opeens een mail dat 
ze vanaf januari niet meer hun diensten om 14.00 uur kon beginnen, maar om 
15.30 uur. De reden hiervoor was dat de Triumfatorkerk een nieuwe grote 
huurder had gevonden. De PERKI leden hadden hier veel commentaar op en 
klaagden hierover. De secretaris vertelt dat ze teleurgesteld was over hoe ze 
werden behandeld: ‘Waar zijn jullie mee bezig!111’ Ze zouden financieel niet 
zoveel betekenen, omdat ze maar één keer in de maand een zaal huren. Ze vond 
het jammer dat dit niet in overleg gebeurde. ‘We zijn hier al zolang!112’, was de 
reactie van de secretaris. Ze was bang dat wanneer ze het er niet mee eens zou 
zijn, de gemeenschap op straat zou belanden. Dat wilde Van Maurik ook liever 
niet, want een nieuwe plek vinden is ook niet zo gemakkelijk. ‘Ook omdat dit 
gaat over zielen die op zoek zijn naar God, dus het zijn niet zo maar 
onbelangrijke dingen’113. 
Van Maurik heeft er ook met ds. Pieter van Winden open over gepraat en die 
heeft haar geholpen, evenals haar echtgenoot. Ze heeft naar Van Winden ook 
geuit dat ze niet snapt dat het alleen maar zakelijke dingen zijn, omdat iedereen 
zich vrijwillig inzet voor de kerk. ‘We hebben elkaar pas wel weer de handen 
geschud114’. Eventuele moeilijkheden rondom gezamenlijke initiatieven ziet de 
secretaris op het gebied van vrijheid. De leden van PERKI willen vrijheid hebben. 
In andere PERKI gemeentes in Nederland kunnen er gezamenlijke diensten voor 
PERKI Nederland worden georganiseerd, met hapjes na de dienst. Waarbij de 
opbrengst voor de lokale gemeente is. In het gebouw van de Triumfatorkerk mag 
dat niet en dat vindt ze jammer. ‘Wij Indonesiërs doen niet zo moeilijk en klagen 
niet zoveel, dat is ons karakter115’.  
PERKI vindt het belangrijk om wat in Kanaleneiland te betekenen. Onder meer 
omdat Kanaleneiland bekend staat om wat er allemaal gebeurt en ze hebben het 
goed naar hun zin bij de Triumfatorkerk. De boodschap van PERKI voor de wijk is 
dat er verschillen zijn in deze multiculturele samenleving, maar dat mensen 
respect en waardering voor elkaar moeten hebben. Ze vindt dat zij als 
Indonesiërs als voorbeeld kunnen dienen: ‘Wij zijn buitenlands, maar kunnen ons 
aanpassen, dat moet gewoon116’. Ze zijn open voor allerlei activiteiten op 
diaconaal en missionair gebied, waar ze als gemeente maar nodig zijn. Volgens 
Van Maurik hoeft het niet lastig te zijn om als streekgemeente iets voor 
Kanaleneiland te betekenen. ‘We hebben altijd het principe om werk voor de kerk 
te doen, dat maakt niet uit waar, als het in Kanaleneiland nodig is, dan doen we 
dat117’. Bovendien ziet ze het niet als probleem om samen met moslims zich in te 
zetten voor de wijk. Volgens haar hebben moslims en christenen dezelfde 
boodschap van vrede en respect. Mochten er mogelijkheden zijn om samen met 
moslims iets te organiseren, dan staat PERKI daar open voor.  
PERKI vindt het dus belangrijk om als kerk wat te betekenen in de wijk. Ze zien 
wel mogelijkheden om zowel met de Triumfatorkerk als met moslims iets te 
organiseren. Er kwamen enkele teleurstellingen naar voren rondom de verhuur 
van het gebouw. PERKI is positief over het veelvuldige gebruik van het gebouw, 
ze vinden de kerken hier levend door geworden. 

                                                 
111 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
112 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
113 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
114 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
115 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
116 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
117 Interview met PERKI secretaris Diana van Maurik-Purba (26-03-2009). 
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Word International Ministries (WIM) 
Pastor Cecile Lansang-Francisco vertelt dat WIM sinds 2006 zalen huurt in het 
gebouw van de Triumfatorkerk118. WIM krijgt tot april 2009 subsidie van de 
gemeente, waardoor Lansang, de ‘social development minister’, dit werk tot dan 
fulltime kan doen. Ze doet naast haar werk als pastor ook vrijwilligerswerk en 
regelt de fondsenwerving van ‘Seeds of Hope’ (projecten voor kinderen op de 
Filippijnen).Vanaf april moest ze naar ander werk zoeken en zal ze 
vrijwilligerswerk blijven doen bij WIM.  
WIM heeft een hoofdkantoor in de Verenigde Staten en op de Filippijnen119. 
WIM bestaat uit 70-80 leden, waarvan 15% kinderen, 10% tieners en de rest 
volwassenen. Onder de leden bevinden zich veel Filippijnse vrouwen die 
getrouwd zijn met Nederlandse mannen.  
Naast de diensten worden er muzieklessen en seminars georganiseerd, 
bijvoorbeeld voor getrouwde stellen hoe ze met financiën of opvoeding om 
moeten gaan. De meeste mensen wonen in Utrecht, Nieuwegein en Maarssen. De 
pastor typeert de gemeente als evangelisch en pinksterachtig.  
De contacten met de Triumfatorkerk lopen goed. Ze vertelt me dat er ‘Praise and 
Worship’ avonden zijn georganiseerd samen met de migrantenkerken, er een 
Gebedsdag is geweest met elkaar en dat ds. Pieter van Winden ontmoetingen 
organiseert met bijvoorbeeld SKIN.  
WIM wil actief zijn in Kanaleneiland. ‘Er wonen ook Filippijnse mensen die nog 
niet bij de kerk betrokken zijn120’. Ze vindt het belangrijk dat er een ‘Godly 
influence121’ is in deze wijk. Ze zijn geïnteresseerd in wijkactiviteiten. De pastor 
is zelf ook vrijwilliger bij de Voedselbank. Ook is er een lid actief voor de 
werkgroep ‘Samen Leven’. Er is volgens Lansang draagvlak vanuit WIM. Bij de 
‘Praise and Worship’ in 2008 kwamen er veel mensen vanuit haar gemeenschap.  
De pastor krijgt vaak de reactie dat WIM in een slechte en onveilige wijk zit. ‘Wij 
willen hier een verschil maken, dat is onze boodschap, om God te vinden. Want 
God kan levens veranderen122’. Ze willen spiritueel wat betekenen in de wijk, ze 
willen missionair zijn. Ze vertelt me dat dit via de Filippijnse vrouwen gebeurt: 
via hen komen ze bij de Nederlandse echtgenoten en bij de vrienden van de 
echtparen. Zo bereiken ze mensen.  
Eventuele moeilijkheden ziet ze in de stijl van ‘worship’. Zij gebruiken veel 
instrumenten en het is meer evangelisch. Maar dit doet volgens de pastor niet af 
aan de boodschap die ze samen met de Triumfatorkerk hebben. Ze hebben veel 
gebeden voor de Triumfatorkerk, omdat er bijna alleen maar ouderen zitten. Ze 
is blij dat er nu meer kerken met veel jonge mensen actief zijn in het gebouw. Ze 
maken soms gebruik van een ‘prayerwalk’, om te bidden dat de kerk tot leven 
komt, niet alleen het gebouw, maar dat het een levensveranderende boodschap 
heeft. Langsang vindt dat WIM en de Triumfatorkerk hetzelfde doel en dezelfde 
droom heeft om het evangelie te brengen, om een verschil te maken in de wijk. 
‘As a church, we would like to bring the good news of salvation in Christ Jesus to 
all the peoples living in Kanaleneiland and would like to help them meet their 
physical, spiritual and emotional needs through building Care Groups in the 
area123’. 

                                                 
118 Interview met WIM pastor Cecile Lansang-Francisco (25-03-2009). 
119 www.wordinternational.com/io.html (accessed: 27-08-2009). 
120 Interview met WIM pastor Cecile Lansang-Francisco (25-03-2009).  
121 Interview met WIM pastor Cecile Lansang-Francisco (25-03-2009).   
122 Interview met WIM pastor Cecile Lansang-Francisco (25-03-2009).  
123 Interview met WIM pastor Cecile Lansang-Francisco (25-03-2009). 
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Met betrekking tot het samenwerken met moslims vertelt de pastor van WIM dat 
er al ontmoetingen zijn met elkaar door ‘Samen Leven’, de Vredesloop en een 
bazaar dat elk jaar met de wijk wordt georganiseerd. WIM is bereid om met 
andere religieuze organisaties samen te werken om de armen in Kanaleneiland te 
helpen. Dit moet wel met hun ‘senior pastor’ besproken worden.  
WIM vindt het ook belangrijk om een verschil te maken in de wijk. Ze willen 
missionair zijn. De gezamenlijke diensten en bijeenkomsten met de 
Triumfatorkerk en andere gemeenschappen worden gewaardeerd door WIM. In 
overleg met de senior pastor zouden ze wel bereid zijn om met andere religieuze 
organisaties samen te werken.  
 
Word Action International Ministries (WAIM) 
Kwami Ofori is de pastor van WAIM124. WAIM is een internationale gemeenschap: 
de leden komen uit Ghana, Nigeria, Kongo, Sierra Leone, etc. De pastor vertelt 
dat hij ook graag Nederlandse leden wil verwelkomen: ‘Because they are the 
locals, we cannot go without them, they own the country’125. Sinds anderhalf 
zitten ze in de wijk. Ze zijn begonnen in het asielzoekerscentrum in Oog en Al. 
Ze hebben 25 volwassen leden en enkele kinderen. Elke zondag hebben ze een 
dienst en elke woensdag hebben ze een moment van gebed en bijbel lezen. De 
meeste leden wonen in Utrecht of Nieuwegein. Ik kon helaas niet achterhalen 
waar WAIM zijn basis heeft. 
De contacten zijn met de Triumfatorkerk zijn ontstaan door de verhuur, maar 
Ofori voegt daaraan toe: ‘We became friends’126. De WAIM heeft ook meegedaan 
met de gezamenlijke vieringen. Ze staan er ook open voor om meer activiteiten 
samen te organiseren met de Triumfatorkerk. Alleen op dit moment is Ofori erg 
druk, omdat hij pastor is van twee gemeentes. WAIM vindt het belangrijk om wat 
in de wijk te betekenen. De pastor hoorde dat de jongeren in Kanaleneiland veel 
problemen veroorzaken. ‘We want to win them for Christ’127. Ze denken aan het 
organiseren van een evangelisatieactie deze zomer. Ze willen graag 
samenwerken met de Triumfatorkerk en Ofori ziet geen moeilijkheden op dit 
moment. ‘As long as we serve the same God and if it’s for the glory of the 
Father’128. Hij vindt dat beide kerken dezelfde boodschap hebben voor de wijk en 
dat is van belang. Een samenwerking met moslims sluit hij niet uit, zolang ze 
daarmee de wijk dienen. Vooral in het helpen van de armen ziet Ofori 
mogelijkheden. WAIM wil doen wat nodig is. Hun boodschap is er een van liefde, 
hoop, redding en blijdschap in Jezus. ‘No Jesus, no real life’129. Zonder Christus is 
het leven vol crises, aldus de pastor. Ook het erkennen van het gezag van de 
overheid wordt geleerd in deze geloofsgemeenschap.  
WAIM waardeert de contacten en vieringen met de Triumfatorkerk en wil ook 
samen met deze kerk de schouders eronder zetten voor de wijk. Wanneer de 
samenwerking met moslims het beste is voor de wijk, dan staan ze daar open 
voor. De pastor verwacht niet dat de samenwerking met anders gelovigen een 
probleem zal zijn, want wanneer het gaat om zaken die de wijk dienen dan 
maken religieuze verschillen niet uit.  
 

                                                 
124 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
125 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
126 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
127 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
128 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
129 Interview met WAIM pastor Kwami Ofori (25-03-2009). 
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LifeWord Christian Centre (LCC) 
LCC is ontstaan doordat de Nigeriaan Emmanuel Effiong zich in 2000 geroepen 
voelde om naar Utrecht te gaan om het Woord van God te verkondigen130. Door 
Pastor Kelvin Onyema heb ik nader kennisgemaakt met het LCC131. Het LCC is 
sinds januari 2009 één van de grote huurders geworden van de Triumfatorkerk. 
LCC hield voorheen diensten in een kapel aan de Biltstraat. Toen nog onder de 
naam ‘Overcomers Bible Church’132. 
LCC is een multiculturele gemeente. Er komen veel Antillianen en Afrikanen naar 
de gemeente, maar ook Nederlanders en Aziaten. Ook gebeurt het dat er tijdelijk 
internationale studenten bij LCC aangesloten zijn. De pastor van deze 
gemeenschap werkt ook als onderhoudsmonteur. Hij wil in de toekomst fulltime 
als pastor gaan werken, maar dat is financieel nog niet mogelijk op dit moment.  
LCC is een regionale gemeente. Ongeveer 60% van de leden komt uit Utrecht, 
de rest komt overal vandaan. Gemiddeld komen er 160 mensen op zondag naar 
de kerk, daarvan bestaat 15% uit kinderen, 15% uit tieners, 60% is tussen de 
18-40 jaar en de rest is 40+. LCC valt niet onder een bepaalde denominatie, 
maar Onyema typeert hen als een evangelische gemeente.  
De pastor karakteriseert de gemeente als een gedreven kerk die relevant 
probeert te zijn. Hun motto is dat waar ze zich bevinden, ze relevant willen zijn. 
‘Wij zijn het licht van de wereld, dat moeten we ook uitdragen naar de wereld133’, 
aldus Onyema.  
Naast de kerkdiensten zijn er ook andere activiteiten: zo wordt er jaarlijks een 
familiedag georganiseerd, ‘om naar buiten te treden134’. Met Koninginnedag 
worden er allerlei hapjes gemaakt en proberen ze gesprekken uit te lokken met 
mensen. Volgens de pastor hebben deze activiteiten ook weer alles te maken 
met het relevant zijn als kerk naar de samenleving.  
Omdat ze zich nog maar vanaf januari in Kanaleneiland bevinden, zijn ze nu 
eerst nog ‘de temperatuur aan het meten’135 in de wijk. Voordat ze wat gaan 
doen, willen ze eerst de wijk leren kennen en na gaan denken wat de best 
mogelijke manier van aanpak is. 
Ze denken erover om in de toekomst ‘counseling’ aan te bieden. Dit idee is 
opgekomen naar aanleiding van de wijkproblematiek: er zijn veel problemen met 
jongeren. Relaties zijn erg belangrijk, vindt de pastor. Hij denkt dat ze het beste 
bij de wortels kunnen beginnen en dan is het soms nodig om ouders op te 
voeden in hun omgang met kinderen. Hij wil zich er voor in zetten om ouders 
verantwoordelijk te maken voor het gedrag van hun kinderen. Onyema meent 
dat er kinderen zijn die verwaarloosd worden. Er moet meer naar hen geluisterd 
worden en ze moeten meer respect krijgen. Op deze manier kunnen de mensen 
van LCC erachter komen, waarom de kinderen doen wat ze doen. Hij vindt dat de 
negatieve kant teveel benadrukt wordt, bijvoorbeeld in de media, ‘maar iedereen 
heeft ook een positieve kant136’.  
De contacten met de Triumfatorkerk lopen vooral via ds. Pieter van Winden en 
Onyema vindt het fijn samenwerken met hem. ‘Hij is ook een teamplayer en zo 
kunnen we als eenheid naar buiten treden137’. Hij wil graag nog een keer officieel 

                                                 
130 www.protestant-utrecht.nl/magazine.php (accessed: 27-08-2009). 
131 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
132 www.protestant-utrecht.nl/magazine.php (accessed: 27-08-2009). 
133 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009).  
134 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
135 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
136 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
137 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
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kennismaken met de hele gemeente, waarschijnlijk wordt dit binnenkort 
geregeld. ‘We zitten tenslotte in hetzelfde gebouw, dan is het slim om elkaar te 
leren kennen. En we hebben dezelfde Vader138’.  
LCC vindt het belangrijk om de krachten te bundelen voor de wijk. Als ze samen 
met ieder zijn goede kant naar buiten treden, dan heeft dat meer impact dan 
alleen. Maar hij meent dat voor het zover is er wederzijds begrip moet zijn en er 
gepraat moet worden over wat ze allebei willen. ‘Dat kost tijd, want we kennen 
elkaar nog niet zo goed139’. Maar hij ziet de openheid in elk geval.  
Over de draagkracht maakt Onyema zich niet zoveel zorgen, omdat er in het LCC 
genoeg jonge mensen zijn die wat willen doen. Ze moeten het van elkaar 
hebben, vindt de pastor. Het draait volgens hem om samen integreren, het moet 
van beide kanten komen en als ze iets willen met elkaar dan moet het goed 
georganiseerd worden.  
Bij eventuele moeilijkheden zegt Onyema: ‘Wij zijn vrije mensen140’. Dat kan hij 
niet van de Triumfatorkerk verwachten, omdat daar meer oudere mensen zitten. 
Zij willen het misschien rustig aandoen, wat hij ook begrijpt. Ze kunnen wel met 
elkaar verschillen hierover, maar de boodschap is hetzelfde, aldus de pastor. De 
boodschap is er één van liefde. Door liefde kunnen ze zich uitstrekken naar 
mensen, om hun goede kant te zien. Hij vindt dat ze zich moeten focussen op de 
goede kant, omdat mensen zo vaak gefocust zijn op de slechte kanten. LCC wil 
ontdekken waar de noden zijn in de wijk zodat er projecten kunnen worden 
georganiseerd om dit met elkaar op te pakken. ‘Liefde is wat iedereen wil, dat 
overbrugt alle grenzen141’. Onyema vindt echtheid daarbij belangrijk, omdat 
mensen ook kijken of ze de boodschap van liefde in hun daden laten zien.  
Op diaconaal vlak heeft hij geen problemen met de samenwerking met 
moskeeën. ‘Moslims willen ook de armen helpen, we hebben dezelfde drive142’. 
Volgens de pastor moeten ze waar ze samen kunnen wandelen dat ook doen. Op 
missionair vlak ziet hij niet zoveel mogelijkheden, omdat ze teveel verschillen. 
‘Als je niet vanaf het begin samen kunt wandelen, moet je dat niet doen143’.  
Het meeste van al deze vier migrantenkerken wil LCC betrokken zijn op de wijk. 
De geloofsgemeenschap vindt het belangrijk te weten waar de mensen zitten en 
daarop aansluiten met activiteiten. Het is LCC veel waard om met de 
Triumfatorkerk als eenheid naar buiten te treden. Op diaconaal vlak ziet LCC 
mogelijkheden om samen te werken met moslims.  
 
2.3.2.3 Moskeeën 
 
Eyup Sultanmoskee 
Het echtpaar Mustafa en Saime Konus zijn actief in en rondom de Turkse Eyup 
Sultanmoskee. Door hen ben ik meer te weten gekomen over de Turkse 
moskee144. Mustafa Konus is voorzitter en secretaris geweest van de moskee. Op 
dit moment is hij penningmeester, maar hij blijft naar eigen zeggen van alles en 
nog wat doen. Zo helpt hij de nieuwe voorzitter wegwijs te maken en mensen te 
stimuleren in hun werk. Hij is een echte kartrekker. Saime Konus is betrokken bij 

                                                 
138 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
139 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
140 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
141 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
142 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
143 Interview met LCC pastor Kelvin Onyema (10-03-2009). 
144 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009).  
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Nederlands-Turkse vrouwengroepen, georganiseerd door de ISKB. Samen doen 
ze ook mee aan het ISKB project ‘Met elkaar aan tafel’.  
De eerste contacten tussen de Triumfatorkerk en de Eyup Sultanmoskee werden 
gelegd tijdens de opening van de moskee en zijn daarna voortgezet door ‘Samen 
Leven’, vrouwengroepen, enzovoorts. Het echtpaar Konus vindt deze initiatieven 
geweldig, omdat ze bij zowel christenen als moslims heel veel vooroordelen zien: 
‘Je moet elkaar eerst leren kennen’145. Respect is daarbij heel erg belangrijk. 
Mustafa vertelt dat ze bij elkaars feestdagen cadeautjes brengen in de kerk en 
de moskee. ‘Wanneer je elkaar leert kennen besef je dat we broers en zussen 
zijn, kinderen van Adam en Eva’146, merkt Saime op. Ze vinden allebei de 
contacten heel belangrijk, omdat het de wereld beter leefbaar maakt. Elk jaar 
wordt er ook een Open Dag georganiseerd vanuit de moskee waar iets van 100-
150 mensen uit de wijk op afkomen, waaronder mensen uit de Triumfatorkerk.  
In het algemeen zijn de mensen uit de Turkse gemeenschap positief over de 
contacten met de kerken. Het valt Mustafa en Saime op dat de eerste generatie 
meer onwetend is. Mustafa kan wel vaak mensen overhalen om mee te gaan een 
bezoekje te brengen aan de Triumfatorkerk, omdat de mensen uit zijn 
gemeenschap hem vertrouwen. Saime vindt het belangrijk dat verschillende 
mensen de kerken blijven bezoeken en dat het niet altijd dezelfde mensen zijn 
die dat doen. 
Wat betreft gezamenlijke vieringen: ze hebben een keer de geboortedag van de 
profeet Mohammed gevierd in de Antoniuskerk in Lombok. Daar werden ook 
kerkmensen uitgenodigd. Deze viering vond daar plaats, omdat de 
kerkgebouwen in Kanaleneiland te klein zijn. Het is nooit ter sprake geweest om 
het gebouw van de Triumfatorkerk te huren. Volgens het echtpaar is het niet 
mogelijk om samen diensten te vieren. Er zijn allerlei praktische bezwaren, 
bijvoorbeeld de gebedskleden en het verloop van een dienst. Saime denkt dat in 
kleine groepen wel meer mogelijkheden zijn. In het verleden heeft zij met andere 
vrouwen samen gebeden; iedereen deed dit op haar eigen manier. Ook heeft 
haar vrouwengroep (met moslims en christenen) sinds een aantal jaar een kaars 
waarop ze allerlei verschillende symbolen hebben aangebracht. Deze brandt nu 
altijd wanneer ze bij elkaar komen. 
Diaconaal zien Saime en Mustafa Konus wel meer mogelijkheden tot 
samenwerking. Echter, de moskee verleent geen individuele hulp, op een 
uitzondering nagelaten. Dit gebeurt niet in verband met het gevaar voor 
misbruik. In Turkije wordt er meer individuele hulp geboden, maar hier in 
Nederland heerst het idee dat mensen wel rond moeten kunnen komen met een 
uitkering. Diaconaat zoals dat in de kerk gebeurt, kennen ze dus niet, maar wel 
het aalmoes geven (één van de vijf zuilen): een veertigste deel moet 
weggegeven worden aan de armen. Na de Ramadan wordt hier ook meer 
aandacht aan besteed. Ook worden er soms collecte gehouden op vrijdag 
wanneer er ergens een ramp is gebeurd.  
Mustafa denkt dat de kerk rijker is dan de moskee, omdat de moskee alles zelf 
moet onderhouden en geen subsidie van de overheid krijgt. Volgens hem is het 
niet mogelijk om iets gezamenlijks te doen met de kerk. Als het gaat om het 
aanwijzen van de noden onder moslims in de wijk, in plaats van het ‘inleggen’ 
van geld, zijn ze positief. ‘Dat kan’147.  

                                                 
145 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009). 
146 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009). 
147 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009). 
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De dialoog in de wijk met de verschillende instanties wordt door hen allebei 
belangrijk gevonden. Er moeten alleen meer mensen bij betrokken worden 
volgens hen, omdat het steeds dezelfde mensen zijn die actief zijn.  
Als het gaat om een gezamenlijke boodschap met de kerk voor de wijk dan 
noemen ze het respectvol samenleven; tolerantie en dialoog zijn hierbij 
belangrijk. Mustafa heeft alleen het gevoel dat het kerkbestuur van de 
Triumfatorkerk niet zo open is voor contacten, datzelfde gevoel heeft hij bij de 
Katholieke Gemeenschap. De contacten met de beide predikanten, Muntendam 
en Van Winden, lopen erg goed.  
Kortom, de Turkse moskee zet zich in voor de wijk en wil dit ook samen met de 
kerken doen. Er wordt getwijfeld aan de openheid van het kerkbestuur van de 
Triumfatorkerk voor de contacten met de moskee. Het vieren van gezamenlijke 
diensten lijkt volgens deze twee woordvoerders van de Turkse moskee niet 
mogelijk.  
 
Islamitische Vereniging Kanaleneiland 
Naast de Turkse moskee is de Islamitische Vereniging Kanaleneiland actief in de 
wijk. Deze vereniging is opgericht door Marokkaanse bewoners uit Kanaleneiland 
en andere vrijwilligers uit Utrecht. De IVK bestaat sinds 1994. In de brochure 
staat dat er in dat jaar behoefte was aan een Marokkaanse moskee. Daarvoor 
was er geen officiële gebedsruimte voor Marokkaanse moslims. De opening vond 
in 1996 plaats. De IVK kent ondertussen 1200 leden (een gezin telt als één lid), 
waarvan er 1000 uit Kanaleneiland komen. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers. Per 
week zijn er ongeveer 2500 tot 3500 moskeebezoekers. Volgens de brochure van 
de IVK zijn deze jong, oud, man en vrouw en voornamelijk Marokkaans148. Hun 
doel is tweeledig: enerzijds wil het de Marokkaanse bewoners van de wijk en 
stad een religieus centrum met gebedsruimte bieden, anderzijds zijn er allerlei 
educatieve activiteiten en wordt er sport aangeboden. Nordine Talhaoui is 
hoofdcoördinator educatie en activiteiten. Volgens hem streeft de IVK naar 
bewustwording en participatie van de mensen in de samenleving. De vereniging 
richt zich sterk op de opvoeding van Marokkaanse jongeren. Wekelijks komen 
zo’n 600 jongeren met een islamitische achtergrond in de leeftijd van 6-21 jaar 
bij de IVK. ‘IVK is een schakel tussen ouders, gemeente, en partijen als GG&GD, 
Altrecht. We zijn betrokken bij Utrecht Veilig, aanpak criminaliteit, 
gezondheidszorgprojecten als gezond wonen en leven’149. De IVK is van mening 
dat de krachten in Kanaleneiland gebundeld moeten worden om de wijk 
bewoonbaar en leefbaar te maken en te houden. Dit gebeurt echter nog niet 
goed genoeg volgens Talhaoui. Talhaoui stelt dat ze meer ideeën kunnen 
uitwisselen. ‘Zo heeft bijvoorbeeld de ene organisatie een overschot aan 
vrijwilligers, en de ander heeft een tekort. Of de een heeft ruimte over, en de 
ander is juist op zoek naar ruimte. Dat is handig dan om te weten. Het 
Wijkbureau kan een brug slaan tussen vraag en aanbod. Daarom zijn reguliere 
bijeenkomsten waar iedereen kan komen zoals buurtpanels belangrijk. Dan weet 
je en hoor je van elkaar’150. 
De boodschap van de IVK wordt in de brochure omschreven als: ‘Samen! Geen 
isolatie! Dat is de boodschap van onze Islamitische Vereniging Kanaleneiland. 
Met hart voor de wijk. Het is handig als we weten wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. Je kan niet de vruchten plukken als je niet samenwerkt’151.  

                                                 
148 Brochure: Islamitische Vereniging Kanaleneiland, uitgegeven door de Gemeente Utrecht. 
149 Brochure: Islamitische Vereniging Kanaleneiland. 
150 Brochure: Islamitische Vereniging Kanaleneiland. 
151 Brochure: Islamitische Vereniging Kanaleneiland. 
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Volgens de brochure wil ook de Marokkaanse moskee zich inzetten voor de wijk 
Kanaleneiland. De Turkse moskee heeft net als de Triumfatorkerk niet zulke 
goede contacten met de Marokkaanse moskee. Konus: ‘Zij zijn meer met hun 
eigen problemen bezig, bijvoorbeeld met jongeren. Ze doen geen moeite om 
contacten met anderen aan te gaan’152. Ook ds. Van Winden vindt de contacten 
met de Marokkaanse moskee moeizaam verlopen153. Volgens de buurtpastor zijn 
er helemaal geen contacten met deze moskee154. Ze gaat met twee leden uit de 
kerkenraad elk jaar tijdens het Suikerfeest een cadeau brengen namens de 
Triumfatorkerk. Hier krijgen ze echter geen reactie op. Ook ‘Samen Leven’ lukt 
het niet om contact te krijgen met deze moskee, vervolgt ze. Haar ervaring is 
dat bestuursleden vaak amper Nederlands kunnen spreken en dat een bepaalde 
groep het voor het zeggen heeft. De moskee is alleen maar bezig met haar eigen 
problemen en denkt heel strategisch met wie ze wel of geen contacten wil, waar 
ze wel of geen belang bij heeft, aldus de buurtpastor. Met het wijkbureau liggen 
die contacten er bijvoorbeeld wel. De moskee ziet echter volgens de buurtpastor 
niet in dat het voor de moslims goed is om samen met de kerk te werken. ‘Ze 
hebben geen belang bij de kerk’155. Sillevis Smitt meent dat er een diep 
wantrouwen heerst in de cultuur van deze Marokkanen. Daarnaast ziet ze veel 
misverstanden uit het verleden over de manier waarop de Nederlanders hen 
behandeld hebben. Bovendien is de IVK met haar eigen conflicten bezig is de 
ervaring van de buurtpastor. De buurtpastor kreeg de tip van een Marokkaanse 
man om net zolang vol te houden tot de moskee het inzicht krijgt dat ze elkaar 
nodig hebben in de wijk.  
Het blijkt dus voor organisaties en kerken in de wijk moeilijk te zijn om contact 
te krijgen met de Marokkaanse moskee. De moskee lijkt vooral met interne 
problemen bezig te zijn. De informatie die via de brochure naar buiten komt en 
de ervaringen van de buurtpastor spreken elkaar tegen. De buurtpastor bevestigt 
dit.  
 
2.3.2.4 Overige 

Naast vorig genoemde gemeenschappen bevindt zich ook het Apostolisch 
Genootschap in Kanaleneiland. De gemeenschap bestaat sinds 1899, de plaats 
van samenkomst sinds 1967156. De gemeente bestaat uit ongeveer 250 
personen. Een derde hiervan is jonger dan 35 jaar en een derde ouder dan 70. Er 
zijn weinig leden die in Kanaleneiland zelf wonen. Het Apostolisch Genootschap 
zegt dat er een beperkte betrokkenheid is met de wijk, omdat er weinig leden in 
de directe omgeving wonen. ‘We staan echter open voor en zijn op zoek naar 
contact met andere kerk- en maatschappelijke organisaties in de wijk’157. Op hun 
website staat onder meer wat hun beeld is van God: ‘De een gelooft in de God 
uit de heilige boeken, voor de ander is God niets of Niets. Alles is even waar als 
onwaar. Niemand kan benoemen welk ordenend principe en mysterie ten 
grondslag ligt aan de kosmos, aan het leven en aan het eigen leven. Wat we 
weten en ervaren is slechts een fragment van de werkelijkheid. Voor 
apostolischen is God een aanduiding voor het eeuwige scheppingsmysterie’158. 
 

                                                 
152 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009). 
153 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
154 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
155 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
156 www.apgen.nl/web/show/id=53493/langid=43 (accessed: 20-04-2009). 
157 www.apgen.nl/web/show/id=56392/framenoid=40931/langid=43 (accessed: 20-04-2009). 
158 www.apgen.nl/web/show/id=56392/framenoid=40931/langid=43 (accessed: 20-04-2009). 



 33

De Baptistenkerk De Rank is een gemeenschap van 600 leden en noemt zichzelf 
een jonge kerk. Zij komt sinds 1998 samen in de aula van een 
scholengemeenschap op Kanaleneiland. In de brochure staat: ‘Wij willen onze 
liefde van God en Jezus delen. Daarom willen we werken met én wonen tussen 
de mensen. Onze ‘liefde’ geven betekent soms een band plakken voor een ander, 
soms bidden met iemand. Gesprekken met anderen gaan niet altijd over 
geloof’159. Op de website staat dat De Rank Kanaleneiland heeft geadopteerd160. 
De Rank motiveert haar leden om wat te gaan betekenen voor de wijk. De 
samenwerking met andere organisaties acht de geloofsgemeenschap van belang.  
 
Ook Vineyard Utrecht komt sinds 1998 in dezelfde scholengemeenschap samen. 
De missie van Vinyard is: ‘Liefde ontvangen en weggeven, zoals Jezus; door 
relaties, in ons midden en om ons heen’161. De geloofsgemeenschap heeft als 
visie: ‘Een gezonde gemeenschap van volgelingen van Jezus, die in eenheid, 
gemotiveerd door de liefde van Jezus ernaar verlangen om: (1) Levens te zien 
veranderen, (2) geloof te verdiepen, (3) geloof te vermenigvuldigen door, (4) het 
winnen van volgelingen van Jezus, (5) het ontwikkelen van leiders en (6) het 
stichten van gemeenten en (7) in vrijheid te vernieuwen. In samenwerking met 
onder meer Stichting Present organiseert Vinyard projecten in de wijk. Onder de 
titel ‘The church has left the building’ werd op 7 juni 2009 een project 
georganiseerd. Op de website staat: ‘Die middag trekken we met de hele 
gemeente: iedereen vanaf 4 jaar, de wijk Kanaleneiland & Woonboulevard in om 
de liefde van God te laten zien, op allerlei leuke & praktische manieren’162. 
 
In de gymnastiekzaal van de Luc Stevenschool zitten nog de 
migrantengemeenten de Lighthouse Chapel International (Ghanees) en Victorie 
Bible Church (ook Ghanees)163. Ik kon niet achterhalen sinds wanneer deze twee 
gemeenschappen in de wijk zijn.  
De Triumfatorkerk heeft via de werkgroep ‘Samen Leven’ contact met het 
Apostolisch Genootschap. Met de Vineyard, De Rank en twee Ghanese 
migrantenkerken heeft ze geen officiële band of samenwerking. 
 
Zo aan het einde van deze subparagraaf kan geconcludeerd worden dat over het 
algemeen de verschillende religieuze organisaties elkaar weten te vinden in de 
wijk. De Triumfatorkerk heeft met de meeste wel contacten lopen, behalve dan 
met de Marokkaanse moskee, De Rank, Vineyard en de twee Ghanese 
migrantenkerken. Er zijn nieuwe initiatieven voor de contacten met de 
migrantenkerken die in het gebouw van de Triumfatorkerk kerken. De 
betrokkenheid van de migrantenkerken op de wijk en/of de inzet om betrokken 
te zijn, is opvallend. Dit geldt trouwens voor bijna al deze religieuze 
gemeenschappen. 
 
2.3.3 Maatschappelijke en bestuurlijke organisaties in de wijk  

Er zijn verschillende contacten tussen de Triumfatorkerk en maatschappelijke en 
bestuurlijke organisaties. Deze lopen via allerlei overlegmomenten met 

                                                 
159 Brochure: Baptistenkerk De Rank, uitgegeven door de Gemeente Utrecht.  
160 www.derank.org/Extranet/ShowPage.aspx?ID=54 (accessed: 27-08-2009). 
161 www.vineyardutrecht.org/system/files/informatiebrief_1_2008.pdf (accessed: 20-04-2009). 
162 www.vineyardutrecht.org/system/files/usr_img/info_7juni_website_lowquality.pdf (accessed: 
27-08-2009). 
163 Rapport: J.J. Visser, Migrantenkerken in de stad Utrecht. Een mozaïek, uitgegeven door SKIN, 
Utrecht, november 2006, 6. 
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huisartsen, politie, pastores, enzovoorts. De predikanten van de Triumfatorkerk 
worden hier ook voor uitgenodigd. In het rapport ‘Rapportage projectgroep 
beheer Triumfatorkerk’164 staat dat een delegatie van de projectgroep beheer 
Triumfatorkerk een verkennend gesprek heeft gevoerd met het gemeentelijk 
Wijkbureau Zuidwest. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de gemeente belang 
hecht aan het contact met de Triumfatorkerk. Dit is uit het verleden ook 
gebleken toen het project ‘Van en Voor jongeren’ werd opgezet naar aanleiding 
van de onrusten vanaf 2004. Dit is een samenwerking tussen Doenja 
Dienstverlening, de Triumfatorkerk, de Gemeente Utrecht en scholen165. Hierover 
in paragraaf 2.4 meer. 
Volgens predikant Van Winden zijn de contacten weinig systematisch tussen de 
Triumfatorkerk en deze instanties en is het voor de Triumfatorkerk zelf ook niet 
helder wat ze ermee wil166. 
Verder vormt vooral de buurtpastor het gezicht van de Triumfatorkerk naar 
buiten toe167. Zij heeft verschillende contacten met de instanties; ook de diaconie 
heeft connecties. Zo hebben huisartsen in het verleden contact opgenomen met 
de diaconie bij noodgevallen. Er was eens een ondervoed persoon die wekelijks 
een voedselpakket kreeg van de diaconie van de Triumfatorkerk. De diaconie vult 
aan waar maatschappelijk werk het niet verder kan. De welzijnsorganisatie in de 
wijk, Doenja (dienstverlening), regelt juist dingen met energiebedrijven en 
dergelijke, terwijl de diaconie de kleine dingen regelt. De diaconie oefent 
bovendien druk uit op maatschappelijke organisaties zodat de 
schuldhulpverlening op gang komt. Soms staat ze garant voor de schulden, 
wanneer het om niet al te grote bedragen gaat. De diaconie is actief betrokken. 
De maatschappelijke organisaties nemen de diaconie serieus.  
Tenslotte is er ook de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (ISKB). 
Deze stichting werd in 1986 opgericht. Ze werd in leven geroepen door de 
kerken. Paulien Rozema, inhoudelijk directeur van de ISKB, heeft me over het 
ontstaan van de ISKB verteld168. In de Pniëlkerk was er een werkgroep voor 
gastarbeiders (een soort ‘soos’ voor mannen). Daarnaast gingen de leden van 
deze werkgroep op den duur naar de gastarbeiders toe. Andere wijken hadden 
soortgelijke werkgroepen. Deze zijn samengegaan waardoor in 1986 de ISKB 
werd opgericht. In het bestuur worden verschillende protestantse en katholieke 
kerken vertegenwoordigd.  
Rozema typeert de ISKB als een vrijwilligersorganisatie met professionele 
ondersteuning, die werkt vanuit een missie om vreemdelingen op te zoeken. De 
missie van de ISKB is in 2008 als volgt geformuleerd: ‘De ISKB, Interkerkelijke 
Stichting Kerken en Buitenlanders, werkt als vrijwilligersorganisatie sinds 1986 
aan een laagdrempelige, duurzame ontmoeting tussen Nederlandse Utrechters 
en Utrechters die van oorsprong niet Nederlands zijn. Het doel van deze 
ontmoeting is te komen tot meer kennis van elkaar en wederzijds begrip en 
respect’169. 
De ISKB organiseert verschillende projecten, zoals de Vrouwen en Mannen 
OntmoetingsProjecten (VOP en MOP), waarin Nederlandse taalles centraal staat, 
maar ook de in 1992 opgerichte werkgroep ‘Samen Leven’ wordt gesteund door 
de ISKB.  

                                                 
164 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, Utrecht, 29 oktober 2008, 4. 
165 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=132866 (accessed: 03-04-2009). 
166 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009).  
167 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis (12-02-2009). 
168 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
169 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009).  
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Op de website wordt hun doel als volgt geformuleerd: 
• ‘Het vervullen van een brugfunctie tussen Marokkaanse, Turkse en 

Nederlandse mensen.  
• Het opbouwen van meer begrip en vertrouwen onderling  
• We maken ons sterk voor de kwaliteit van de samenleving  
• Wij investeren in geloofwaardige en inspirerende contacten tussen vooral 

Nederlandse, Turkse en Marokkaanse wijkbewoners. De onderlinge 
betrokkenheid op elkaar is ons een grote zorg’170. 

 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door ‘Samen Leven’: ‘Met 
elkaar aan tafel’, een oecumenische maaltijd waar mensen elkaars verhalen en 
voedsel delen. Er is een Turks-Nederlandse vrouwengroep en er worden 
bijeenkomsten belegd over de boeiende en ingewikkelde kanten van 
multicultureel samenwonen. ‘Wij gaan niet weg voor elkaar; we hebben er geloof 
in dat we het met elkaar redden’171 is de overheersende gedachte bij de 
medewerkers van de ISKB. 
Op 16 februari 2009 ben ik aanwezig geweest bij ‘Met elkaar aan tafel’ en heb 
verschillende mensen gesproken172. Onder de 50 aanwezigen bevonden zich 
voornamelijk autochtone en Turkse Nederlanders. De meerderheid was 50plus; 
daarnaast waren er enkele twintigers/dertigers en kinderen aanwezig. De 
redenen waarvoor mensen naar zo’n maaltijd gingen, liepen uiteen: voor de een 
was het een avondje gezelligheid, voor de ander was het een bewuste keuze om 
in de wijk te gaan wonen en daar iets te betekenen vanuit het geloof. Weer een 
derde vond het belangrijk om samen te leven en daar hielp een multiculturele 
maaltijd goed bij. De buurtpastor vertelde dat één van de lijfspreuken van de 
werkgroep is dat je eerst een pond zout moet eten voordat je elkaar kent (een 
Chinees spreekwoord). Er kwamen deze avond ook gelijk moeilijke kwesties op 
tafel. Zo werd mij verteld dat iedereen vaak zijn eigen (etnische) groepje 
opzoekt. Toen het een keer de beurt was aan een Nederlandse kookploeg zeiden 
enkele moslimvrouwen opeens dat ze vegetarisch waren, terwijl er altijd 
halalvlees wordt ingekocht. Bovendien komt af en toe het wantrouwen van 
moslims ten opzichte van christenen naar boven. Dit kan gebeuren wanneer 
geloofsgemeenschappen in de wijk of individuen bij de maaltijd wel de bekering 
van moslims op het oog hebben, terwijl de werkgroep dit niet heeft173.  
Met betrekking tot de Triumfatorkerk zegt Rozema: ‘We weten elkaar goed te 
vinden’174. Ze moest er in het interview opeens aan denken dat de 
Triumfatorkerk vroeger collecteerde voor de ISKB in Lombok waar toen veel 
allochtonen woonden en in Kanaleneiland nog niet. ‘Ze (de bewoners van 
Kanaleneiland, HN) hadden nooit gedacht dat ze zelf nog in zo’n situatie zouden 
komen’175. Volgens haar kun je er niet meer om heen, want Nederland is een 
multiculturele samenleving geworden.  
De ISKB ondersteunt het werk van de buurtpastor. Verder zitten er mensen uit 
de Triumfatorkerk in de werkgroep en komen ze bij ‘Met elkaar aan tafel’. De 
ISKB heeft wel eens workshops gegeven op de startzondag van de 
Triumfatorkerk.  

                                                 
170 www.iskb.nl (accessed: 09-04-2009). 
171 www.iskb.nl (accessed: 09-04-2009). 
172 ‘Met elkaar aan tafel’, Utrecht, 16-02-2009. 
173 ‘Met elkaar aan tafel’. 
174 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
175 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
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Rozema vertelt me dat de verhouding tussen de ISKB en de Triumfatorkerk niet 
altijd over rozen is gegaan. De laatste tijd is de relatie weer goed. Ze vindt het 
alleen jammer dat de expertise van de ISKB soms door hen wordt vergeten, 
bijvoorbeeld bij hun zoektocht met de samenwerking met migrantenkerken176. 
Voor de betekenis van de Triumfatorkerk voor de wijk geeft ze hen een ‘6’, 
terwijl ze de Antoniuskerk in Lombok een ‘9’ zou geven. Volgens haar is het goed 
dat de buurtpastor haar kantoor in de Triumfatorkerk heeft en dat de kerkenraad 
en de moskeeën leuke lijntjes hebben lopen. Maar ze is van mening dat de 
Triumfatorkerk zich niet echt bezig houdt met de wijk. Rozema: ‘Ik zou zeggen: 
Er zijn moslims! Zet je kerk maar voor ze open!’177. Er kan gedacht worden aan 
het geven van Nederlandse taalles in hun gebouw. Vanuit haar perceptie is de 
Triumfatorkerk meer naar binnengericht, maar dat is een ‘teken des tijds’, een 
manier om te overleven, volgens Rozema178. Ze heeft kanttekeningen bij het idee 
voor een missionair diaconaal centrum. ‘Is het vanuit jouw koker leuk of is het 
vanuit de wijk gedacht?’179 Wanneer het in samenwerking met de 
migrantenkerken moet gebeuren is het een vluchtig idee; mensen willen soms te 
snel is haar mening. Deze kerken zijn vaak regionaal en hebben niet zoveel met 
de wijk. Bovendien vindt ze dat Kanaleneiland al genoeg heeft aan zichzelf en 
haar eigen problemen180.  
De mening van Rozema is dat de Triumfatorkerk zuiver dient te krijgen of ze 
deze plannen hebben om te overleven. Dan moet dit in het beleid opgeschreven 
worden. Volgens haar is dat de reden voor een eventuele samenwerking met 
migrantenkerken. Wanneer er vanuit de populatie gedacht wordt, dan moet er 
een eerlijke zoektocht plaatsvinden. Daarnaast moet er gevraagd worden wat de 
Triumfatorkerk wil met de wijkbewoners, aldus Rozema181. Ze heeft zo haar 
scepsis over een eventueel centrum. Volgens haar neemt de Triumfatorkerk 
teveel hooi op de vork. ‘Wanneer ze er echt voor de wijk willen zijn, dan kunnen 
ze hun gebouw bijvoorbeeld verhuren voor Marokkaanse feesten’. Rozema is 
bezorgd over de duurzaamheid en vraagt zich af of het idee geen hype is182. 
Ik vroeg haar of ze zelf andere ideeën heeft in plaats van een missionair 
diaconaal centrum. Ze komt met het idee van een ‘flatbezoek’, iets wat de 
stichting in het verleden heeft gedaan: een vrouw die alleen woont in een flat 
helpen met het uitnodigen van mensen uit de flat om elkaar (allochtoon en 
autochtoon) te ontmoeten. Op deze manier kan de angst weggenomen worden. 
De mensen moeten hierbij geholpen worden, is haar visie. ‘En dit is moeilijk, dit 
kost tijd en investering’183.  
De inhoudelijke directeur van de ISKB blijft herhalen dat de Triumfatorkerk moet 
oppassen niet mee te gaan in vluchtigheid. ‘Het is 2 stappen vooruit en 3 naar 
achteren’184. Mensen hebben volgens haar moeite met ‘de traagheid van de tijd’ 
(een uitspraak van Mpo Ntoane, in het verleden medewerker van Kerken en 
Racisme, nu adviseur van de ISKB). De kerken dienen met kleine stapjes 
beginnen, door de wijk in te gaan, niet bang te zijn, door het lef te hebben om 
aan te bellen, elkaar (moslims en christenen) bevragen hoe het allemaal zit bij 

                                                 
176 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
177 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
178 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
179 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
180 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
181 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
182 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
183 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
184 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
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het geloof van de ander. Bij Rozema zit er geen evangelisatiedrang, maar het 
draait om ontmoeting. Daarbij vindt ze wel dat je eerlijk moet zeggen hoe je er 
zelf instaat, want christenen gaan vaak te gauw mee, terwijl moslims en joden 
blijven staan waar ze staan. ‘Dat mag ook als christen is haar mening, maar niet 
met evangelisatie als motivatie’185.  
Door het bovenstaande wordt duidelijk dat de Triumfatorkerk en de 
maatschappelijke en bestuurlijke organisaties elkaar weten te vinden. Op 
diaconaal vlak en door overleggen tussen de verschillende vertegenwoordigers 
uit de wijk ontmoeten ze elkaar. De ISKB speelt een belangrijke rol in de relaties 
tussen de autochtonen en allochtonen in de wijk. De inhoudelijk directeur van 
deze stichting waardeert de betekenis van de Triumfatorkerk bij de wijk, maar 
heeft ook kritiek. Ze vindt dat wanneer de kerk vanuit de bevolking wil denken 
over nieuwe initiatieven, ze op hun zoektocht ook de moslims moet meenemen. 
Ze zet zo haar vraagtekens bij de samenwerking met migrantenkerken, vooral 
omdat de wijk al genoeg heeft aan haar eigen problemen. Rozema gaat er 
namelijk vanuit dat de meeste migranten buiten de wijk wonen.  
 
2.4 Macroniveau 

Op dit derde en laatste niveau kijk ik vooral naar de maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen en veranderingen die van invloed kunnen zijn op de 
lokale wijkgemeente. Ik wil er twee noemen, namelijk op politiek gebied 
(Krachtwijk, Vogelaarwijk) en op religieus terrein (Religieuze en culturele 
verkleuring). 
 
2.4.1 Krachtwijk, Vogelaarwijk 

De huidige landelijke overheid wil onder het motto ‘Samen leven, samen 
werken’186 zich inzetten voor de sociale samenhang en in navolging daarvan op 
het verbeteren van wijken, zodat ze iedereen kansen bieden187. Op 16 juli 2007 
heeft toenmalig minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie het Actieplan 
Krachtwijken gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De overheid gaat extra 
investeren in de veertig wijken verspreid over achttien steden die in het actieplan 
worden genoemd. Deze zogenaamde aandachtswijken188 zijn geselecteerd op 
basis van achttien criteria, zoals inkomen, werk en woningvoorraad189. Zo ligt het 
gemiddelde huishoudinkomen in deze wijken op € 22.000, terwijl dit in 
Nederland op € 30.000 ligt. Het aandeel werkende mensen ligt met 53% lager 
dan het landelijke cijfer (64%). Het aantal lage kwaliteitswoningen ligt 2,5 keer 
zo hoog en ook de sociale en fysieke kwaliteit is er slechter190. Kanaleneiland 
behoort tot één van de veertig aandachtswijken. Het plan is om binnen acht tot 
tien jaar de wijk te veranderen in een plek waar mensen meer kansen hebben en 
waar het prettig is om te wonen191. De gemeente Utrecht is aan de slag gegaan 
met het opstellen van de wijkactieplannen, in samenspraak met lokale 

                                                 
185 Interview met inhoudelijk directeur ISKB Paulien Rozema (05-03-2009). 
186 Rapport: Samen leven, samen werken. Beleidsprogramma Kabinet Balkende IV 2007-2011, 
Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag, 2007. 
187 Rapport: Samen leven, samen werken, 40. Hoofdstuk 4 is in zijn geheel gewijd aan de sociale 
samenhang.  
188 Voorheen maakte men gebruik van het woord probleemwijk, maar bij de wijkentoer werd 
duidelijk dat deze term onvoldoende recht doet aan de positieve kanten van de wijk. In: Rapport: 
Actieplan Krachtwijk. Van aandachtswijk naar krachtwijk, uitgegeven door het ministerie van 
VROM, juli 2007, 4. 
189 www.vrom.nl/pagina.html?id=31002 (accessed: 02-04-2009).  
190 Rapport: Actieplan Krachtwijk, 3.  
191 www.vrom.nl/pagina.html?id=31002 (accessed: 02-04-2009). 
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organisaties en bewoners. Op 9 juni 2008 bracht minister Vogelaar een bezoek 
aan Kanaleneiland192. Op dezelfde dag werd het charter van Utrecht, een 
overeenkomst tussen het rijk en de gemeente over de gezamenlijke ambities, 
ondertekend. In het wijkactieplan staan de plannen voor de wijk, geordend in vijf 
thema’s: wonen, leren en opgroeien, werken, integreren en veiligheid. Een 
aantal keer wordt op de website van VROM benadrukt dat de minister grote 
waarde hecht aan de betrokkenheid193 van de bewoners bij het opstellen van de 
wijkactieplannen en de wijkenaanpak194. In Kanaleneiland ligt de focus op het 
opgroeien van kinderen in kansarme gezinnen en op extra daadkracht voor de 
herstructureringsplannen195. In het wijkactieplan196 hebben ze twee sporen 
uitgezet waarop ze hun aandacht willen vestigen: 
1) Sociale investeringen:  A Jeugd in kansarme gezinnen,  

B Bewonersinitatieven en sociale samenhang 
2) Vernieuwing van de wijk: C Integrale gebiedsontwikkeling 
 
De gevolgen van het feit dat Kanaleneiland gekozen is tot Vogelaarwijk zijn 
groot. Kanaleneiland wordt ‘in de gaten gehouden’ door de overheid en de rest 
van Nederland. Zo las ik in een krantenbericht dat er kritiek was op de 
wijkaanpak in Utrecht. Er zou sprake zijn van een ‘projectenziekte’ in de 
achterstandswijken. ‘Er wordt van alles georganiseerd, maar er is veel te weinig 
aandacht voor arbeid en scholing’197, stellen onderzoekers van het 
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Volgens deze onderzoekers wordt er een 
schijn van gemeenschap en veiligheid gecreëerd door de bewoners zoet te 
houden met leuke projecten en de overlastgevende jongeren met een reeks 
repressieve maatregelen stil te houden. Ze menen dat het meer zal helpen als 
het kabinet de arbeidsmarkt toegankelijker maakt voor iedereen en als men in 
het wijkbeleid prioriteit geeft aan werk en scholing198. 
De gevolgen zijn ook zichtbaar in de wijk door de verschillende 
nieuwbouwprojecten. Medio 2009 wordt de verkoop van 1300 
nieuwbouwwoningen in de wijk gestart199. Daarnaast zetten bewoners zich in 
voor de sociale samenhang. Na het bezoek van minister Vogelaar aan de wijk 
werd duidelijk hoeveel organisaties en bewoners zich inzetten voor de wijk, maar 
deze weten zo weinig van elkaar. Er was behoefte aan een overzicht van wie nu 
wat doet en hoe ze elkaar kunnen vinden. Het Wijkbureau Zuidwest heeft deze 
taak op zich genomen om aan deze behoefte van de bewoners tegemoet te 
komen200. Daarnaast is onder het motto ‘repressief als het moet, preventief als 
het kan’201 de criminaliteit in Kanaleneiland afgenomen, laat de website van de 
gemeente Utrecht weten. De nieuwe maatregelen, zoals het inzetten van 
straatcoaches, het inwerkingstellen van een samenscholingsverbod en de 
samenwerking tussen de verschillende instanties, hebben mede geleid tot de 
afname van criminaliteit202. 

                                                 
192 www.vrom.nl/pagina.html?id=36265 (accessed 02-04-2009).  
193 Dit is ook een kernwoord in het Coalitieakkoord: ‘De kracht en kwaliteit van de samenleving 
worden bepaald door onderlinge betrokkenheid’. In: Rapport: Samen leven, samen werken, 40. 
194 www.vrom.nl/pagina.html?id=31002 (accessed: 02-04-2009). 
195 Rapport: Charter Utrecht, uitgegeven door het ministerie van VROM, 4. 
196 Rapport: Wijkactieplan Kanaleneiland leert!, 7. 
197 Rob Petersen, ‘Wijkaanpak Utrecht oogst kritiek’, in: Trouw, 02-04-2009. 
198 Petersen, ‘Wijkaanpak Utrecht oogst kritiek’. 
199 www.nieuwbouwwijzer.nl/Utrecht/519/Kanaleneiland (accessed: 03-04-2009). 
200 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=269660 (accessed: 02-04-2009). 
201 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=51645 (accessed: 03-04-2009). 
202 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=51645 (accessed: 03-04-2009). 
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Echter, niet iedereen is blij met de nieuwe initiatieven. In een krantenbericht 
uiten twee wijkbewoners hun ongenoegen met de plannen voor sloop en 
nieuwbouw. Van de 400 bewoners die het bewonerscomité had ondervraagd was 
82% tegen de sloop, ‘maar dat wordt zo weggeveegd’203, aldus een bewoner. In 
het artikel komen verschillende geluiden naar voren: bewoners die wel willen dat 
ze iets beters krijgen, terwijl anderen geen sloop willen, maar renovatie.  
Kortom, de beslissingen die in Den Haag zijn genomen met betrekking tot de 
aandachtswijken hebben gevolgen voor de bewoners van Kanaleneiland. Het is 
de bedoeling dat de wijk zal veranderen in een krachtwijk. Het laatste 
krantenartikel laat zien dat niet iedereen het hiermee eens is.  
 
2.4.2 Religieuze en culturele verkleuring 
In de vijftig jaar dat Kanaleneiland bestaat hebben er op religieus en cultureel 
gebied allerlei veranderingen plaatsgevonden. Deze hangen samen met de 
gastarbeiders die vanaf de jaren zeventig, mede vanwege de lage huurprijzen, in 
de wijk kwamen wonen. Figuur 2.15 laat zien hoe van 1973-1986 het aantal 
Marokkanen en Turken is gestegen in de wijk. Dit aantal is verder gegroeid tot 
7978 in 2000 en 9174 in 2009. 58,6% van de huidige bevolking van 
Kanaleneiland bestaat uit Turken en Marokkanen204.  
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Turken ♂ 14 14 18 19 34 41 48 64  162 198 221 257 323 

Turken ♀ 5 9 14 19 31 37 47 58  146 162 177 196 262 

Totaal 19 23 32 38 65 78 95 122  308 360 398 453 585 

Marokkanen 

♂ 

3 4 7 11 20 22 56 89  268 348 434 503 568 

Marokkanen 

♀ 

0 0 2 8 13 15 43 75  214 270 344 412 470 

Totaal 3 4 9 19 33 37 99 164  482 618 778 915 1038 

 
Figuur 2.15: In Kanaleneiland ingeschreven Turken en Marokkanen (1973-1986)205 

 
Landelijk was de groei als volgt: 
Turken: 46.000 in 1973206, 156.400 in 1986207, 308 890 in 2000208, 378 400 in 
2009209.  
Marokkanen: 27.900 in 1973210, 116.400 in 1986211, 262 221 in 2000212 341 640 
in 2009213. 
We zien dus dat zowel lokaal in Kanaleneiland als nationaal het aantal Turken en 
Marokkanen is gestegen.  
                                                 
203 Maaike Kooistra, ‘Jaag ons niet van beste plek’, in: Algemeen Dagblad, 27 februari 2009.  
204 WistUdata/Bestuursinformatie, gemeente Utrecht. 
205 Rapport: Vreemdelingen in Utrecht 1973-1986, Bureau voor statistiek Utrecht. 
206 Rapport: Historie bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling, CBS, 24 november 2008. 
207 Rapport: Historie bevolking. 
208 Rapport: Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari, CBS, 2 
februari 2009. 
209 Rapport: Bevolking; generatie. 
210 Rapport: Historie bevolking. 
211 Rapport: Historie bevolking. 
212 Rapport: Bevolking; generatie. 
213 Rapport: Bevolking; generatie. 
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Deze gastarbeiders namen een andere religie mee: de islam. Niet dat dit in het 
begin zoveel veranderde in de wijk. In een boek van de ISKB wordt over 1976 
gezegd: ‘In Utrecht ging geen Marokkaan ooit naar een moskee, om de simpele 
reden dat die er niet was. Men volstond met het bidden thuis, na werktijd, dat 
kon ook’214. 
In 1992 werd de eerste moskee in de wijk geopend: de Turkse Eyup 
Sultanmoskee215. In 1994 werd de Islamitische Vereniging Kanaleneiland 
opgericht en twee jaar later werd een moskee geopend. De brochure van de IVK 
laat weten: ‘In dat jaar was er behoefte aan een Marokkaanse moskee’216.  
Naast de komst van moskeeën schrijft Visser dat ook de middenstand veranderd 
is: ‘20 allochtone middenstanders zijn er in de laatste vier jaar gekomen: 
bakkers, slagers, groenteboeren, bazaars in huishoudelijke artikelen, drie nieuwe 
kappers, theehuizen, en confectiezaken. Ook de winkels verkleuren!’217. 
 
Met de komst van migranten, moskeeën en Marokkaanse en Turkse winkels lijkt 
Kanaleneiland een islamitische wijk te zijn geworden. Eén van de geïnterviewde 
gemeenteleden van de Triumfatorkerk noemde dit als reden waarom ze zich 
nooit helemaal zal thuis voelen218. Hierbij ga ik ervan uit de meeste Marokkanen 
en Turken zichzelf als moslim identificeren, ook al bestaat er een diversiteit in de 
mate participatie. Dit wil ik onderbouwen met het rapport ‘Islam in de 
multiculturele samenleving’ en een citaat uit het artikel van Visser. Uit een 
onderzoek onder 300 Turkse en 300 Marokkaanse jongeren over de 
aantrekkingskracht van de islam. Er wordt onder andere geconcludeerd dat 
jongeren zich bijna allemaal godsdienstig noemen219. Bovendien voelen volgens 
het onderzoek twee op de drie jongeren zich sterk betrokken op de moslim 
identiteit. ‘Dat wil zeggen dat zij zich sterk aangesproken voelen op hun moslim-
zijn; dat zij zichzelf als typische moslims zien, en dat moslim-zijn een belangrijk 
deel is van hun zelfbeeld’220. Visser vroeg aan verschillende wijkbewoners of zij 
zich geïntegreerd voelden. Zij antwoordden: ‘Hoe kunnen wij ons geïntegreerd 
voelen? Jullie leggen verplichtingen op, maar jullie communiceren niet. Als wij 
met vakantie naar Turkije gaan, dan horen wij dat wij ‘Hollanders’ zijn. Komen 
wij terug, dan zijn wij ‘die Turken’. Wij zijn nergens meer helemaal thuis. Alleen 
in de moskee’221.  
 
Het aantal Turken en Marokkanen is gegroeid in Nederland werd zojuist gezegd. 
Daarnaast is ook het aantal moslims gegroeid. In januari 2003 schatte het CBS 
het aantal allochtone moslims in Nederland op 920.000 of 5,7% van de totale 
bevolking222. Het SCP zegt daarbij ook dat het lastig is om de islam in cijfers uit 
te drukken, omdat moslimgemeenschappen geen georganiseerde religieuze 
verbanden zijn met officiële ledenlijsten en bestuursorganen. De overgrote 
meerderheid van moslims in Nederland bestaat uit Turken en Marokkanen223.  

                                                 
214 Hans Krikke/Wieger Rozema/Paulien Rozema-van Geest (red.) Hand in eigen boezem. Vijftien 
jaar pionieren in de multiculturele samenleving, Heeswijk/Utrecht 2000, 87. 
215 Interview met Mustafa en Saime Konus (16-03-2009). 
216 Brochure: Islamitische Vereniging Kanaleneiland. 
217 Visser, ‘Je staat er nu gekleurd op’, 32-3. 
218 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
219 Rapport: Islam in de multiculturele samenleving. Opvattingen van jongeren in Rotterdam, 
uitgegeven door de Universiteit Utrecht, mei 2000, 28. 
220 Rapport: Islam in de multiculturele samenleving, 47. 
221 Visser, ‘Je staat er nu gekleurd op’, 34. 
222 Rapport: Karen Phalet/Jessika ter Wal (ed.), Moslim in Nederland, SCP Den Haag 2004, 5.  
223 Rapport: Moslim in Nederland, 7. 
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Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 ontstond er een grimmige 
sfeer op Kanaleneiland, volgens de buurtpastor224. Er zijn twee brandjes geweest 
in de Triumfatorkerk in 2001 en na de moord op Theo van Gogh in 2004225. De 
daders bleven onbekend, maar bewoner Visser schrijft dat men wel naar een 
bepaalde bevolkingsgroep keek226. 
Op de website van de gemeente Utrecht staat dat het vanaf 2004 onrustig was in 
Kanaleneiland en dat de afstand tussen de verschillende bevolkingsgroepen 
alleen maar groter werd. Na de brand startte Doenja Dienst verlening in 
samenwerking met de Triumfatorkerk en Gemeente Utrecht en scholen ‘Van en 
Voor Jongeren’ om de veiligheid in Kanaleneiland te verbeteren en om door 
middel van activiteiten jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen227. 
Het rapport van het SCP merkt op dat in heel Nederland sinds 11 september 
2001 het multiculturele klimaat is verhard en een islamofobische sfeer ging 
ontstaan228.  
Door de aanslagen en de moord op Theo van Gogh werden moslims zowel in 
Nederland als Kanaleneiland door veel mensen als mogelijke daders van 
terrorisme gezien.  
Ondertussen veranderde er op kerkelijk gebied ook het een en ander in 
Kanaleneiland: protestantse en katholieke kerken werden afgebroken of 
verkocht. De website van de Katholieke Gemeenschap geeft voor de sloop en 
verkoop van twee van hun drie kerken een verklaring: ‘In de afgelopen decennia 
hebben als gevolg van het (gebrek aan) overheidshuisvestingsbeleid ingrijpende 
veranderingen plaats gehad op het eiland en binnen de katholieke 
gemeenschap’229. Daarnaast noemen ze de toenemende ontkerstening als 
oorzaak. Ook de protestanten hebben één van de twee kerken moeten slopen. 
De hervormde Lukaskerk (vanaf 1961 in gebruik) werd in 1985 gesloopt. De 
gereformeerde Triumfatorkerk (vanaf 1965 in gebruik) bleef overeind en 
hervormd en gereformeerd ging in 1985 samen verder in dit gebouw230. Het 
gebouw van het Apostolisch Genootschap (1967) staat er nog steeds231. Er zijn 
kerken verkocht en afgebroken, maar in paragraaf 2.3.2 kwam naar voren dat er 
verschillende andere gemeenschappen voor terug zijn gekomen.  
 
Ontkerkelijking en het gebrek aan overheidshuisvestingsbeleid worden als 
redenen genoemd voor de sloop van de kerkelijke gebouwen. In heel Nederland 
neemt overigens de ontkerkelijking toe. Het SCP laat in een rapport zien dat de 
buitenkerkelijkheid is gestegen van 24% in 1958 naar 64% in 2004 en de 
prognose is dat er steeds meer leden de kerken zullen verlaten232. In hetzelfde 
rapport vermeldt het CBS dat ongeveer 40% van de Nederlanders zich niet tot 
een kerkelijke gezindte rekent. Deze ongelijke cijfers hebben te maken met de 

                                                 
224 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
225 www.nbdc.nl/cms/show/id=557349/contentid=48736 (accessed 03-04-2009). 
226 Visser, ‘Je staat er nu gekleurd op’, 32. 
227 www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=132866 (accessed: 03-04-2009). 
228 Rapport: Moslim in Nederland, 10. Deze anti-islam houding in Nederland is niet nieuw, aldus het 
SCP. Al vanaf midden jaren 90 signaleren ze een dalende trend in de tolerantie van Nederlanders 
jegens minderheden in het algemeen en moslims in het bijzonder.  
229 www.katholiekekerkgemeenschapkanaleneiland.nl/historie.htm (02-04-2009). 
230 Davids Blumink, ‘De opbouwpastor’, 19. En: Renske Oldeboom, ‘Hartelijk’, in: 40 jaar kerken 
Kanaleneiland, 47. 
231 www.apgen.nl/web/show/id=53493/langid=43 (accessed: 03-04-2009). 
232 Rapport: Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuiving in de binding met de kerken 
en de christelijke traditie, SCP (Jos Becker/Joep de Hart) Den Haag, september 2006, 38. 
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verschillende wijzen van vragenstellen233. Het aantal migrantenchristenen in 
Nederland is wel gestegen de afgelopen jaren. In 2006 woonden er ongeveer 
800.000 migrantenchristenen in ons land234. 
We kunnen concluderen dat de positie van overwegend blanke kerken aan het 
afnemen is, terwijl de meer gekleurde en interculturele gemeenschappen steeds 
meer zichtbaar worden op het Kanaleneiland. 
 
In deze subparagraaf wordt duidelijk dat Kanaleneiland op religieus en cultureel 
gebied veranderd is de afgelopen vijftig jaar. Door de komst van Turken en 
Marokkanen heeft de islam meer plaats gekregen. Door de toename van 
migrantenkerken en de afname van de overwegend blanke kerken zijn ook de 
christelijke gemeenschappen organisaties meer gekleurd en multicultureel aan 
het worden.  
 
2.5 Samenvatting en conclusie 
Op microniveau valt op dat er veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders, 
alleenstaanden en jonge mensen in de wijk wonen. Er zijn veel problemen in de 
wijk op het gebied van veiligheid, jongerencriminaliteit en sociale samenhang. 
Het werkloosheidscijfer ligt hoog, veel inkomens zijn laag en op het gebied van 
onderwijs is er veel uitval.  
Er is veel bedrijvigheid op Kanaleneiland. Het percentage mensen dat van buiten 
Utrecht komen om te werken in de wijk ligt hoger dan het gemiddelde. De 
meeste mensen werken in de groot- en detailhandel, de zakelijke dienstverlening 
en de gezondheidszorg. Helaas zijn er geen cijfers bekend over waar en in welke 
sector de bewoners van Kanaleneiland werkzaam zijn. 
De naoorlogse wijk is veranderd van een voorbeeld voor de welvaartsstaat naar 
een voorbeeld van de negatieve uitwerkingen van de multiculturele samenleving. 
Aan de andere kant zijn er veel organisaties en verenigingen die zich inzetten 
voor de opbouw van Kanaleneiland.  
Dit niveau kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen die op macroniveau 
naar voren zijn gekomen. Als gevolg van deze sociaaldemografische cijfers is 
Kanaleneiland aandachtswijk geworden en religieus en cultureel verkleurd 
geraakt.  
Op mesoniveau zie ik dat de PGU, waar de Triumfatorkerk onderdeel van 
uitmaakt, door middel van het DMO missionair diaconale projecten in de stad 
ondersteunt. Onder meer door het Buurtpastoraat in de Triumfatorkerk.  
De verschillende religieuze, maatschappelijke en bestuurlijke organisaties weten 
elkaar te vinden in de wijk. Er is bij al deze organisaties een betrokkenheid op de 
wijk te bespeuren. Vooral die van de migrantenkerken valt op. Vanuit de 
Triumfatorkerk zijn er weinig contacten met de Baptisten, de Vineyard gemeente 
en de Marokkaanse moskee. De relatie tussen de Triumfatorkerk en de 
Katholieke Kerkgemeenschap lijkt, mede door gebeurtenissen uit het verleden, 
wat bekoeld. In het algemeen wordt er de laatste tijd meer toenadering gezocht 
tot elkaar onder de verschillende maatschappelijke organisaties, overheid, 
moskeeën en kerken. Naar aanleiding van het bezoek van minister Vogelaar is er 
een overzicht gemaakt van wie nu wat doet en hoe ze elkaar kunnen vinden. 
Op het eerste niveau werden de verschillende organisaties en verenigingen al 
genoemd. Op het tweede niveau wordt duidelijk dat er onderling verschillende 
contacten liggen of dat men elkaar in ieder geval weet te vinden. 

                                                 
233 Rapport: Godsdienstige veranderingen in Nederland, 38. 
234 www.skinkerken.nl/index.php?id=65 (accessed: 06-04-2009).  
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Op macroniveau neem ik waar dat de overheidsbeslissingen grote gevolgen 
hebben voor de bewoners van Kanaleneiland. De wijk is landelijk meer in beeld 
gekomen en in Kanaleneiland zijn er momenteel veel veranderingen op het 
gebied van woningbouw en het vergroten van de betrokkenheid. Echter, niet elke 
bewoner is blij met al deze ontwikkelingen.  
Verder zijn er ook landelijk religieuze en culturele veranderingen aan de gang: 
de ontkerkelijking neemt toe en het aantal moslims in Nederland is gestegen. De 
meerderheid van hen is Turks of Marokkaans. Daarnaast groeien de 
migrantenkerken, waardoor christelijke gemeenschap meer een multicultureel 
gezicht krijgen. 
Door het laatste niveau worden de touwtjes aan elkaar geknoopt. Wat er op 
micro- en mesoniveau gebeurt, valt niet te begrijpen zonder de politieke 
beslissingen en religieuze en culturele ontwikkelingen van de laatste jaren. 
 
Met het oog op de vraagstelling van mijn scriptie zijn de volgende conclusies te 
trekken. Bosch legt de nadruk op de context van geloofsgemeenschappen. Hij 
noemt verschillende vormen van contextuele theologie: zending als 
contextualisatie, zending als inculturatie en zending als bevrijding. De laatste 
twee zijn twee uitwerkingen van zending als contextualisatie. Volgens Bosch is 
het van belang een grondige analyse van de context waarin een 
geloofsgemeenschap zich bevindt te maken. In de eerste plaats omdat de 
zendingsboodschap van de christelijke kerk zichzelf geïncarneerd heeft in de 
wereld. In navolging hiervan mogen we niet weglopen voor onze 
verantwoordelijkheden in de wereld. Om te weten over welke 
verantwoordelijkheden we het hebben, is een analyse van de context van groot 
belang. De hele context dient geanalyseerd te worden. Bosch: inculturatie is 
namelijk allesomvattend235. De beschrijving van de context laat zien hoe de 
sociaal-economische situatie is in Kanaleneiland. De Vogelaarwijk kent veel 
kansarme mensen; de nood in de wijk is groot. Het element van bevrijding zou 
een grote rol kunnen spelen in de wijk. Bevrijdingstheologie, met de woorden 
van Bosch, heeft de kerk geholpen zijn geloof te herontdekken; het geloof in een 
God van recht en gerechtigheid die opkomt voor de zwakken en onderdrukten236. 
Zending als contextualisatie daagt de Triumfatorkerk uit om de ‘orthodoxie’ en 
‘orthopraxie’ aan elkaar te verbinden, want het geloof en het leven van elke dag 
zijn onafscheidbaar. Daarom is er volgens Bosch bevrijding nodig op drie 
niveaus: ‘From social situations of oppression and marginalization, from every 
kind of personal servitude, and from sin, which is the breaking of friendship with 
God and with other human beings’237.  
De context van Kanaleneiland heeft veel veranderingen doorgemaakt de 
afgelopen vijftig jaar. Deze veranderingen zijn een uitdaging voor de 
Triumfatorkerk om eerdere posities of overtuigingen bij te stellen of te 
verbeteren. Gutiérrez zegt: ‘We must refine, improve, and possibly correct 
earlier formulations if we want to use language that is understandable and 
faithful both to the integral Christian message and to the reality we 
experience’238. In het volgende hoofdstuk over de cultuur en de identiteit van de 
Triumfatorkerk zullen we ontdekken of dit werkelijk ook gebeurt.  

                                                 
235 Bosch, Transforming Mission, 454. 
236 Bosch, Transforming Mission, 442. 
237 Bosch, Transforming Mission, 443. 
238 Bosch, Transforming Mission, 447. 
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De grote moslimgemeenschap in de wijk is opvallend. Bosch is ervan overtuigd 
dat de christelijke theologie vooral een theologie van dialoog is239. De 
verwachting is dat de Triumfatorkerk missionair present is door de interreligieuze 
dialoog in al haar vormen. Het woord ‘kwetsbaarheid’ vat volgens Bosch het 
beste samen hoe de christelijke kerk zich dient op te stellen ten opzichte van 
andere religies240. Hoe de verhouding van de Triumfatorkerk tot anders gelovigen 
is, komt ook in het volgende hoofdstuk naar voren. 
Naast de moslim gemeenschap in de wijk zijn er verschillende andere 
(multiculturele) christelijke gemeenschappen in de wijk. Volgens Bosch is een 
oecumenische samenwerking tussen kerken waardevol voor het missionaire 
wezen van een geloofsgemeenschap. Bosch schrijft: ‘Mission in unity and unity in 
mission are impossible without a self-critical attitude, particularly where 
Christians meet with others, fellow-believers or non-believers, who, by human 
standards, should be their enemies’241. Het is van belang, vooral in overwegend 
niet-christelijke contexten, dat kerken gezamenlijk optreden om getuige van 
Christus te zijn. Oecumene is, naast de eenheid in Christus, alleen mogelijk 
wanneer de onderlinge verschillen geaccepteerd worden. Voor de Triumfatorkerk 
betekent dit dat zij kritisch dient te kijken naar haar relatie met de 
migrantenkerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Ook een 
element wat in de gaten moet worden gehouden in het hoofdstuk over identiteit 
en cultuur. 
In het geheel van de context is het opvallend dat er al veel maatschappelijke 
organisaties en geloofsgemeenschappen actief zijn in de wijk. Deze vormen 
(nog) niet een eenheid samen, hoewel ze elkaar wel steeds beter weten te 
vinden. Als christelijke geloofsgemeenschap staat de Triumfatorkerk voor de 
uitdaging om missionair te zijn door kerk te zijn met anderen. De wetenschap 
dat de kerk niet het laatste woord is of het doel van zending, aldus Bosch242, zou 
samenwerking met andere instanties niet in de weg moeten staan. Bovendien 
hebben christenen niet altijd de expertise243. In het spanningsveld van de kerk 
als enige drager van de heilsboodschap en de kerk als een illustratie van Gods 
betrokkenheid is de Triumfatorkerk geroepen om aanwezig te zijn in de wijk. In 
het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden hoe de geloofsgemeenschap in 
Kanaleneiland hier handen en voeten aan geeft. Bovendien wordt in hoofdstuk 3 
ook zichtbaar hoe de Triumfatorkerk staat in het centrale spanningsveld van de 
dimensie van context; of de geloofsgemeenschap zich aanpast aan de context of 
zich er tegen verzet244.  
 
  

                                                 
239 Bosch, Transforming Mission, 483. 
240 Bosch, Transforming Mission, 484. 
241 Bosch, Transforming Mission, 465. 
242 Bosch, Transforming Mission, 377. 
243 Bosch, Transforming Mission, 387. 
244 Rein Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 54. 
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HOOFDSTUK 3: IDENTITEIT EN CULTUUR  

 
 

3.1 Inleiding 
De ene geloofsgemeenschap is de andere niet, elke gemeenschap is uniek. Ze 
onderscheiden zich van elkaar door de specifieke cultuur en de eigen identiteit. 
De begrippen ‘identiteit’ en ‘cultuur’ geven hier samen het tweede perspectief 
weer. Ze zijn twee zijden van dezelfde medaille. Met ‘identiteit’ wordt ‘het 
onderscheidende van de geloofsgemeenschap’1 bedoeld. ‘Cultuur’ is vervolgens 
de meest bepalende dimensie van de identiteit2. Voor het begrip ‘cultuur’ gebruik 
ik hier de werkdefinitie van Schreiter: ‘De cultuur vertegenwoordigt een leefwijze 
voor een bepaalde tijd en plaats die vol is van waarden, symbolen en 
betekenissen, een leefwijze reikend naar de toekomst door verlangens en 
dromen en vaak worstelend om een betere wereld’3. Beide begrippen wil ik dus 
inzetten voor hetzelfde perspectief.  
Net als Brouwer, vindt ook Ammerman dat we deze begrippen niet statisch 
moeten beschouwen4. De cultuur van een geloofsgemeenschap is volgens haar 
niet een vaststaande categorie, maar een geschapen realiteit: ‘It is who we are 
and all the ways in which we reinforce and recreate who we are’5. 
Geloofsgemeenschappen veranderen mee met de samenleving, of ze nu willen of 
niet. Er zit beweging in. Cultuur en identiteit zijn, om de woorden van Brouwer te 
gebruiken, ‘niet meer en niet minder dan een (tijdelijk) patroon van zelf-
interpretaties en van onderscheidend gedrag en handelen waarmee 
geloofsgemeenschappen hun verhouding tot de veranderende context vorm en 
inhoud geven’6. Het is een momentopname. Tegelijkertijd is een mate van 
continuïteit ook belangrijk. We kunnen alleen spreken van een herkenbare 
identiteit en cultuur van een geloofsgemeenschap als deze voor een bepaalde tijd 
gelijk blijft of herkenbare continue elementen vertoont7.  
Net zoals elk perspectief vormt ook dit tweede perspectief een wezenlijk deel in 
het onderzoek. Door de cultuur en identiteit helder te hebben, wordt duidelijk wie 
de gemeente is, vooral met betrekking tot haar diaconale en missionaire 
betrokkenheid. Ook kan de vraag gesteld worden of het verstandig is om 
bepaalde veranderingen aan te brengen of niet8. Bovendien wordt de verhouding 
tot de context duidelijker, wanneer helder wordt hoe de Triumfatorkerk zich 
onderscheidt van andere (geloofs)gemeenschappen.  
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt in paragraaf 3.2 vooruit en 
achteruit gekeken: hoe is de geschiedenis van de Triumfatorkerk, wat is er 
veranderd en hoe wordt er naar de toekomst gekeken? In de daaropvolgende 
paragraaf gaan we in op de kenmerken van de leden en de gemeenschap en de 

                                                 
1 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 54. 
2 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 55. 
3 Robert J. Schreiter, Bouwen aan een eigen theologie. Geloofsverstaan binnen de plaatselijke 
culturele context, Baarn 1984, 36. Er zijn verschillende definities van cultuur te geven, de een 
meer antropologisch of sociologisch ingekleurd dan de ander. Ik heb voor die van Schreiter 
gekozen, vanwege het lokale en tijdelijke aspect dat hij noemt. Bij een korte versie denk ik aan 
‘Cultuur is hoe wij de dingen hier doen’. Stefan Paas, Jezus als Heer in een plat land. Op zoek naar 
een Nederlands evangelie, Zoetermeer 2001, 46. 
4 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 56. 
5 Nancy T. Ammerman, ‘Culture and Identity in the Congregation’, in: Ammerman, Studying 
Congregations, 78. 
6 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 56. 
7 Brouwer, ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 56. 
8 Ammerman, ‘Culture and Identity in the Congregation’, 82. 
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activiteiten die worden georganiseerd. Ik laat de Pniëlkerk, die samen met de 
Triumfatorkerk de wijkgemeente vormt, overal zoveel mogelijk buiten. Sommige 
gegevens zullen wel gelden voor de gehele wijkgemeente, maar dan zal ik dit 
vermelden. In paragraaf 3.4 wordt er ingezoomd op hoe er beleidsmatig en door 
gemeenteleden tegen de kerk in de buurt wordt aangekeken. De buurt is het 
uitgangspunt in de volgende paragraaf: hoe wordt vanuit het buurtpastoraat en 
wijkbewoners de Triumfatorkerk ervaren? En welke functie heeft het gebouw in 
de wijk? Tenslotte wordt in paragraaf 3.6 ingezoomd op de theologische identiteit 
en spanningsvelden. De laatste paragraaf eindigt met een samenvatting en 
conclusies. 
 
3.2 Tussen verleden en toekomst 
 

3.2.1 Verleden 
Zoals in de inleiding staat geschreven, werden er begin jaren 60 twee 
protestantse kerken gebouwd in Kanaleneiland. De Lucaskerk werd in 1961 
geopend (figuur 3.1). De gedenksteen van de Triumfatorkerk werd in 1964 
onthuld tijdens de eerstesteenlegging voor de te bouwen kerk. Hierop stond 
geschreven: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ (figuur 3.2). In 
1965 werd de Triumfatorkerk in gebruik genomen (figuur 3.3). 
 

 
Figuur 3.1: De dienst tijdens de in gebruikstelling van de Lucaskerk te Utrecht (1961)9 

 

 
Figuur 3.2: Onthulling van de gedenksteen ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’ 
(1964)10  

                                                 
9 www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1960-1970/10069  
6 (accessed: 06-04-2009). 
10 www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1960-1970/12663 
1 (accessed: 06-04-2009).  
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Figuur 3.3: De officiële ingebruikname van de Triumfatorkerk te Utrecht(1965)11 

 
Om de geschiedenis van de Triumfatorkerk te achterhalen heb ik onder meer 
gebruik gemaakt van de bundel ‘40 jaren kerken Kanaleneiland, 1959-oktober-
1999’12. In deze uitgave wordt door gemeenteleden en (oud)kerkenwerkers 
teruggekeken op het verleden.  
Gemeentelid Jaap Davids Blumink kan zich nog herinneren dat Brinkman 
(hervormd wijkpredikant van 1959-1978) naar de wijk kwam als opbouwpastor. 
‘In die tijd, we spreken over 1959, was het Kanaleneiland voor het overgrote 
deel een vlakte opgespoten zand met hier een daar wat huizen en flats waarvan 
de eerste bewoners zich als pioniers in een nieuw land voelden’13. De 
hervormden werkten zowel met de gereformeerden als de katholieken goed 
samen. De gevolgen hiervan waren zichtbaar in het bezoekwerk: dit werd 
verdeeld per straat ongeacht de kerkelijke gezindte. Ook was er regelmatig 
overleg tussen de verschillende pastores. Vooral de samenwerking tussen 
gereformeerden en hervormden werd steeds hechter. Ad van Dam, oud-
kerkenraadslid en sinds 1959 woonachtig in Kanaleneiland: ‘Naarmate de tijd 
vorderde, kwamen er steeds meer stemmen uit de beide koninkrijkjes om meer 
toenadering’14. De geschiedenis van de Triumfatorkerk is eigenlijk vanaf het 
begin al een ‘samen op weg’ beweging. De gereformeerden en hervormden 
maakten sinds het ontstaan van Kanaleneiland allebei gebruik van dezelfde 
gebouwen, van zowel de Lucaskerk als de Triumfatorkerk. 
Als Jan Muntendam, wijkpredikant sinds 1990, in de bundel terug denkt aan de 
tijd dat hij in Kanaleneiland kwam, vertelt hij dat er toen al sprake was van een 
sterke vergrijzing van het ledenbestand, randkerkelijkheid en verhuizing van 
meelevende leden naar de randgemeenten. Muntendam vindt de veranderende 
bevolkingssamenstelling voor zowel problemen als uitdagingen zorgen: 

                                                 
11 www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1960-1970/12663 
1(accessed: 06-02-2009). 
12 Bundel: 40 jaren kerken Kanaleneiland. 1959-oktober-1999, uitgave van de SOW gemeente 
Triumfatorkerk ter gelegenheid van veertig jaar kerk op Kanaleneiland, Utrecht, 1999. 
13 Jaap Davids Blumink, ‘De opbouwpastor’, 19. 
14 Ad van Dam, ‘Flarden herinneringen’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 13. 
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‘Gemeenteleden voelen zich ontheemd / bedreigd in de wijk door het steeds 
groter wordende aantal allochtone wijkbewoners; […] niet alleen de autochtone 
wijkbewoners, ook de allochtonen voelen zich onzeker en bedreigd. In het 
bijzonder de Marokkaanse wijkbewoners krijgen al gauw een negatief etiket 
opgeplakt’15. Als gevolg van deze gevoelens ging de kerk nadenken wat ze kon 
betekenen voor alle bewoners van Kanaleneiland en hoe ze het samenleven van 
mensen kon bevorderen. Dit heeft geleid tot de oecumenische werkgroep 
Samen-Leven16. Muntendam vertelde dat er vijftien jaar geleden ook een 
onderzoek is geweest naar een inloophuis. In het rapport werd toen 
geconcludeerd dat ze het niet moesten doen, in verband met een tekort aan 
vrijwilligers. Volgens ds. Muntendam is enige nuchterheid dus geboden. Echter 
naar aanleiding van dit rapport is er wel iets gecreëerd waardoor Nederlanders 
en allochtonen elkaar konden ontmoeten. Zo is ‘Samen Leven’ ontstaan en 
enkele jaren later (2001) het oecumenisch buurtpastoraat. Het verschil tussen 
toen en nu is volgens de wijkpredikant dat er toen nog een scheidslijn liep tussen 
gereformeerden en hervormden, en tussen de gereformeerden onderling, 
waardoor het qua financiën en menskracht wat moeilijker liep. ‘Het is tijd 
geworden om nu in oecumenisch verband te bezien wat de mogelijkheden zijn’17. 
In paragraaf 2.3.2.1 kwam al naar voren dat de Triumfatorkerk en de Katholieke 
Kerkgemeenschap in 2002 een poging hebben gedaan om samen te gaan in één 
gebouw. Ondanks de inzet van beide kanten is dit plan uiteindelijk niet gelukt18. 
In 2005 werd een nieuwe partner gevonden, maar dit werd vooral van bovenaf 
georganiseerd. De Triumfatorkerk moest vanuit de PGU samengaan met de 
Pniëlkerk, gelegen in de wijk Oog in Al. Met nadruk op ‘moest’, want deze nieuwe 
wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk is vanuit financieel oogpunt geboren. In 
het kader van de noodzakelijke stedelijke bezuinigingen mocht de Pniëlkerk geen 
predikant van buitenaf beroepen en ging Jan Muntendam, predikant van de 
Triumfatorkerk, per 1 september 2004 voor 50% naar de Pniëlkerk. Een half jaar 
later zijn beide wijken officieel samengegaan tot één wijk met twee 
brandpunten19. Naast ds. Jan Muntendam heeft ds. Pieter van Winden een 
contract van 5 jaar voor 50% met een speciale taak, namelijk jongerenwerk en 
pastoraat20. Naast zijn werk bij de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk is hij 
interim-predikant in de wijk Zuilen, ook in Utrecht.  
Feitelijk vindt Muntendam de wijkgemeente niet één wijk, doordat de mensen 
totaal verschillend zijn. ‘Door de cultuurverschillen zijn er nog wel eens wat 
spanningen’21. Volgens de kerkrentmeesters zijn ze in de wijkgemeente, mede 
door het rouwproces van het verleden en zoals processen nu verlopen waardoor 
dingen worden meegesleept, ‘tot op het bot verdeeld’22.  
 
Het is opvallend dat het binnen vijfentwintig jaar zo veranderd is op 
Kanaleneiland: de Lucaskerk moest in 1985 gesloopt worden, waardoor de 
Triumfatorkerk als enige ‘met de wijk geboren’ traditionele protestantse kerk 
overbleef. Hoe heeft dit zo snel kunnen gaan?  

                                                 
15 Muntendam, ‘Over grenzen heen’, 55. 
16 Muntendam, ‘Over grenzen heen’, 56. 
17 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
18 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
19 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
20 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
21 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
22 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
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De website van de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland, die in hetzelfde 
schuitje zat en zelfs twee gebouwen moest afstoten, noemde twee redenen: 
ontkerkelijking en het gebrek aan overheidshuisvestingsbeleid23. Bovendien 
zochten veel kerkgangers hun heil buiten het Kanaleneiland24. Volgens ds. 
Kikstra, hervormd wijkpredikant van 1979 tot 1987, ging het niet alleen om 
mensen die zich tot een bepaalde richting of liturgische kleur aangetrokken 
voelden, ‘een deel ontliep op deze wijze het Samen-op-Wegproces’25. Ds. 
Oldenboom was vicaris van 1988 tot 1990 in Kanaleneiland. Zij schrijft dat 
wanneer twee gemeentes Samen-op-Weg gaan, zij voornamelijk naar binnen, op 
hun eigen organisatie zijn gericht. In die tijd was de samenwerking met de 
katholieken hartelijk, maar minimaal. ‘Ook de sociale problematiek op het 
Kanaleneiland ervoeren we toen nog als niet zo nijpend als later het geval was’26. 
Dus terwijl de kerken op Kanaleneiland vooral intern orde op zaken aan het 
brengen waren, ging de buurt achteruit.  
Zoals in het tweede hoofdstuk naar voren kwam, werd de wijk qua opbouw in 
toenemende mate minder populair. Er waren andere behoeftes, waardoor 
gezinnen uit de middenklasse wegtrokken. De huren gingen omlaag en 
migrantengezinnen en financieel minder draagkrachtigen vulden de wijk. Stoffels 
maakt in het artikel ‘Sterk in de stad’ godsdienstsociologische  analyses over de 
positie van de kerk in Nederlandse steden. Over de afgelopen decennia schrijft 
hij dat kerken een belangrijk deel van hun invloed in de stad kwijtraakten en op 
zichzelf werden teruggeworpen27. Jonge kerkelijk betrokken gezinnen trokken 
weg uit de stad. Stoffels schrijft: ‘Oudere en minder gefortuneerde 
gemeenteleden bleven achter. Immigranten uit alle delen van de wereld met 
doorgaans een geheel andere religieuze achtergrond vulden de gaten in de 
stadswijken op’28.  
In de interviews werd door verschillende gemeenteleden min of meer hetzelfde 
naar voren gebracht, namelijk dat de gemeente vooral qua aantal en opbouw 
veranderd is de laatste jaren. Vroeger waren er meer mensen betrokken bij en 
actief in de gemeente29, ‘er was nog voldoende ‘massa’ wat betreft jongeren’30, 
aldus gemeentelid Niels Hogendoorn. De gemeente is ondertussen vergrijsd. Veel 
mensen zijn verhuisd, omdat de wijk zo veranderd is: jonge gezinnen willen niet 
dat hun kinderen in Kanaleneiland opgroeien31. In 1988 zaten er nog 150-175 
mensen in de kerk32. Sommigen hebben ook kritiek op de burgerlijke overheid, 
omdat zij het uit de hand heeft laten lopen en te weinig plannen heeft 
uitgevoerd. Ze vinden de verhoudingen scheef liggen in de hele wijk33. ‘Dat 
maakt voor een kerk uit, want ze zijn nu een minderheid geworden’34 vindt 
gemeentelid Janet Bonthuis. Stoffels meent dat de kerk in de wijk dikwijls 
onbedoeld fungeerde als een soort laatste toevluchtsoord voor angstige 

                                                 
23 www.katholiekekerkgemeenschapkanaleneiland.nl/historie.htm (02-04-2009). 
24 Kikstra, ‘Goede tijden, slechte tijden’, 39. 
25 Kikstra, ‘Goede tijden, slechte tijden’, 39. 
26 Renske Oldeboom, ‘Hartelijk’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 48. 
27 Hijme Stoffels, ‘Sterk in de stad. Godsdienstsociologische verkenningen’, in: Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift, 102, 2, 2002, 68-75. 
28 Stoffels, ‘Sterk in de stad. Godsdienstsociologische verkenningen’. 
29 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
30 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
31 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009) en Heleen Verboom (05-03-2009). 
32 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
33 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009) en met Heleen Verboom (05-03-2009). 
34 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
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autochtonen35. Het kan op deze manier ook in Kanaleneiland hebben gewerkt: 
dat kerkmensen juist elkaar gingen opzoeken, omdat ze zich ontheemd 
voelden36. Daarnaast waren mensen bezig met het Samen-op-Weg proces, 
waardoor ze meer intern gericht waren.  
 
Bij de vraag wat (nieuwe) mensen moeten weten over de geschiedenis van de 
Triumfatorkerk kwamen de geïnterviewden met een aantal dezelfde antwoorden 
naar voren. Het kwam er op neer dat: ‘Mensen moeten weten dat de kerk er al is 
zolang de wijk’37. Ook blijft het streven om present en herkenbaar te zijn als kerk 
ook al zijn ze nu een minderheid geworden38. Met het oog op de toekomst vindt 
gemeentelid Rianne Zomer het belangrijk om elkaar bewust maken dat ze een 
verantwoordelijkheid dragen als gemeentelid om kerk in de buurt te zijn39. 
Gemeentelid Bonthuis kreeg te horen toen ze lid werd dat het steeds moeilijker 
en slechter ging en dat de Triumfatorkerk uitstervende is. ‘Ik zou zelf tegen een 
nieuw lid zeggen: ‘kom en neem deel, participeer’’40. 
Er is dus in vijftig jaar veel veranderd. Het aantal kerkgebouwen en kerkgangers 
in Kanaleneiland is drastisch afgenomen. Ze zijn een minderheid geworden in de 
wijk mede door de beslissingen door de overheid en de toename van 
ontkerkelijking. Door gebrek aan financiën moest de Triumfatorkerk samen één 
wijkgemeente vormen met de Pniëlkerk. Dit ging niet van harte en spanningen 
spelen nog steeds een rol. Toch heerst er nog steeds dezelfde passie als in 1959 
om zich in te zetten voor de wijk om haar op te bouwen. 
 
3.2.2 Spanningsvolle veranderingen 
De van oorsprong hervormde Triumfatorkerk op Kanaleneiland heeft in de 
afgelopen vijftig jaar veel doorgemaakt. ‘Samen’ is een woord dat de 
Triumfatorkerk typeert, kijkend naar de geschiedenis. Er was al samenwerking 
met de gereformeerden voordat het gebouw van de Triumfatorkerk werd 
gebouwd in 1965. Samen met de gereformeerden werd er eerst gebruik gemaakt 
van de Lucaskerk (1961) en ook na de bouw van de Triumfatorkerk maakten 
zowel de gereformeerden als de hervormden gebruik van beide gebouwen. Vanaf 
1985, na de sloop van de Lucaskerk, werd de samenwerking intensiever, wat 
uiteindelijk resulteerde in een Samen-Op-Weg gemeente in 1990.  
Na de mislukte pogingen tussen de Triumfatorkerk en de Katholieke 
Kerkgemeenschap om samen een gemeenschap te vormen, werd een nieuwe 
partner gevonden: de Pniëlkerk in de wijk Oog en Al. Op dit moment heeft de 
wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk ideeën voor een oecumenische diaconaal 
missionair centrum. Weer draait het om ‘samen’ iets voor de wijk willen 
betekenen. 
‘Samen’ typeert de Triumfatorkerk. Bezien vanuit het evangelie een positieve 
typering. Er is echter ook een keerzijde: het samengaan met de verschillende 
partners heeft ook voor conflicten en spanningen gezorgd. Het Samen op Weg 
proces werd door sommigen ontlopen. Het oecumenisch buurtpastoraat had een 
moeilijke start vanwege de verschillende verwachtingen en uitgangspunten van 
de Triumfatorkerk en de buurtpastor. De mislukte poging tot het samen gebruik 

                                                 
35 Stoffels, ‘Sterk in de stad. Godsdienstsociologische verkenningen’. 
36 Zie voetnoot 15 van dit hoofdstuk: de opmerking van predikant Jan Muntendam.  
37 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009), met Annemarie Jansen (04-03-2009), met 
Heleen Verboom (05-03-2009). 
38 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009).  
39 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
40 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
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maken van één gebouw met de rooms-katholieken heeft negatieve gevolgen: 
sommige gemeenteleden van beide kerken vermijden oecumenische diensten. 
Ook de huidige samenwerking met de Pniëlkerk brengt veel spanningen met zich 
mee. Gemeenteleden uit twee verschillende wijken met verschillende opvattingen 
zitten samen in de kerkenraad om beleid te maken. Met daarnaast ook twee 
predikanten die op veel terreinen tegenover elkaar staan. De kerkenraad 
probeert wat dit laatste betreft tegemoet te komen. Rond de zomer werd bekend 
gemaakt dat vanaf 1 september 2009 het dienstverband van ds. Van Winden zal 
veranderen. De reden door deze verandering is om niet in een impasse te raken 
in 2011 wanneer Jan Muntendam met emeritaat zal gaan. Over deze nieuwe 
structuren in hoofdstuk 4 meer.  
Intern is er veel verdeeldheid in de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk, ook 
als het gaat om de partnerkeuze voor een oecumenisch diaconaal missionair 
centrum. De vraag is of de Triumfatorkerk het op dit moment wel aan kan om 
zich in te zetten voor dit nieuwe plan, aangezien zij zelf moeite heeft in het 
omgaan met de verschillende conflicten.  
 
3.2.3 Toekomst 

Voormalig kerkenraadslid Ad van Dam zei in 1999: ‘Zo vormen wij een klein deel 
van de gemeente op deze aard zoals Jezus het heeft bedoeld. Weliswaar 
kwetsbaar, maar… aanwezig’41. Met betrekking tot de toekomst maakt hij zich 
zorgen, omdat hij maar weinig jongeren ziet. ‘Ik hoop dan ook dat, als wij tien 
jaar verder zijn gekomen, wij nog in staat zijn om het halve eeuwfeest kerkelijk 
leven op het Kanaleneiland te kunnen en mogen vieren. Nu al zijn er geruchten 
dat er, op kerkelijk terrein vele veranderingen noodzakelijk zijn om het allemaal 
te kunnen blijven bolwerken’42. Maar hij blijft vol goede moed en wacht het 
allemaal af. Ds. Jan Muntendam schrijft in datzelfde jaar: ‘Ik kan niet in de 
toekomst kijken. Maar ik droom van een kerk, die door haar aanwezigheid daar 
waar mensen wonen, teken is van Gods bemoeienis met onze wereld’43. 
Sommige gemeenteleden kijken met tranen in de ogen naar de toekomst. Er 
gaat ook het gerucht dat als de wijkpredikant weg is, het ophoudt in 
Kanaleneiland.  
Ondertussen zijn er tien jaren verstreken. De Triumfatorkerk viert in oktober 
2009 haar vijftig jarig bestaan. In de interviews was één van de vragen wat met 
het oog op de toekomst de gemeenteleden zouden willen veranderen en wat er 
moet blijven in de Triumfatorkerk. De meeste mensen antwoorden dat er een 
vierplek moet blijven, een kerk op Kanaleneiland. ‘Als hier helemaal geen 
christelijk getuigenis meer is, dat vind ik onbestaanbaar’44. En daarbij vindt 
gemeentelid Heleen Verboom dat mensen vanuit het vieren geïnspireerd worden 
om door de week kerk te zijn, dat de viering en de kerk op elkaar betrokken 
worden. ‘De zegen aan het eind van de dienst moet handen en voeten krijgen in 
de week’45. Verder noemt een gemeentelid de contacten als het grootste kapitaal 
en eigenlijk vindt hij dat alles moet blijven en ook alles weer weg mag. Hij is niet 
zo bang voor veranderingen. Als de contacten maar blijven, want die geven 
binding. ‘Je kunt wel een blik activiteiten opentrekken, maar dat gaat niet met 
een blik contacten’46. Gemeentelid Annemarie Jansen zei dat een sterke, jonge 

                                                 
41 Van Dam, ‘Flarden herinneringen’, 16. 
42 Van Dam, ‘Flarden herinneringen’, 16. 
43 Jan Muntendam, ‘Wie kan in de toekomst kijken?’, in: 40 jaren kerken Kanaleneiland, 61. 
44 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
45 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
46 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
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predikant moet blijven die vooral niet te ouderwets is47. Qua vormen hoeft er 
voor gemeentelid Zomer niet zoveel te veranderen48. 
Als de gemeenteleden iets zouden willen veranderen dan zou dat de 
leeftijdsopbouw en de samenstelling van de gemeente zijn. Voor de 
levensvatbaarheid van de gemeente zouden ze willen dat er gezinnen zouden 
komen en een grotere mix van mensen49. Jansen: ‘maar dat is een Utopia’50. 
Volgens Verboom moeten de kerkleden veel meer initiatief nemen om anderen 
mee te vragen en te betrekken vanuit hun belangstellingswereld, maar ze vindt 
wel dat ze dan ook podium moeten kunnen bieden en dan is er weer het 
probleem van gebrek aan menskracht51. 
Sommigen zouden liever moderne muziek willen in de kerkdiensten52. 
Hogendoorn vindt dat de huidige diensten wel cognitief prikkelend zijn, maar hij 
raakt er niet enthousiast van. Hij vindt dat het de diensten aantrekkelijker maakt 
als je er enthousiast en blij weer uitkomt. Opwekkingsliederen kunnen daar ook 
aan bijdragen volgens hem. Bovendien denkt hij dat er meer gebeden kan 
worden voor de Triumfatorkerk. Naar zijn idee is dat een gebrek in hun 
kerkcultuur dat ze weinig (gezamenlijk) bidden. De mensen zijn vaak praktisch 
ingesteld, maar gaan niet zo snel voor hun problemen naar God. ‘De problemen 
zijn nog niet zo groot dat we op de knieën gaan’53. 
Zomer zou graag verandering zien bij mensen die buiten de wijk kerken. Ze wil 
hen zeggen dat ze het ‘moeten’ proberen in de Triumfatorkerk. ‘Geef het een 
kans’54. Andersom vindt ze ook dat de gemeenteleden de nieuwkomers een kans 
moeten geven. Naar haar idee zit het op dit gebied misschien op slot. Er mag wel 
meer openheid en mogelijkheid tot gesprek zijn, is haar mening. Ze heeft soms 
het idee dat mensen niet gehoord worden, dat er een sfeer heerst van ‘we doen 
het nu eenmaal zo, want zo hebben we het afgesproken met elkaar’55. Zij zou de 
mensen die bijvoorbeeld graag meer evangelische liederen willen zingen, de 
gelegenheid geven om te vertellen wat ze daarin aanspreekt. Zomer vindt het 
daarnaast ‘stoer’ van de ouderen dat ze niet zomaar uit de wijk weg te krijgen 
zijn56. Die standvastigheid vernam ik ook bij andere gemeenteleden. Een oudere 
mevrouw zei: ‘Ik ga niet zomaar weg uit de wijk, ook niet om de moslims’57.  
Met betrekking tot de toekomst heeft gemeentelid Verboom een grote droom: ‘Ik 
zou willen dat het een open gebouw is, een herberg, met activiteiten voor de 
wijk, een plek voor eens stukje bezinning om tot rust te komen, te bidden, een 
plek voor ontmoeting of cursussen. Dat zou mooi zijn, maar ik droom veel te 
veel’58.  
Samenvattend: enerzijds wordt er met verdriet om de bittere realiteit van 
kerkverlating en vergrijzing naar de toekomst gekeken. Vooral het gebrek aan 
menskracht blijft een zorgpunt. Anderzijds willen de gemeenteleden van de 
Triumfatorkerk zich inzetten voor de wijk en er voor zorgen dat er een plek van 

                                                 
47 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
48 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
49 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
50 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
51 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
52 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009) en Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
53 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
54 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
55 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
56 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
57 Gemeentelid na een kerkdienst op 15-03-2009.  
58 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
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viering blijft in Kanaleneiland. Bovendien zijn er ideeën en dromen voor de 
toekomst. 
 

3.3 De geloofsgemeenschap Triumfatorkerk  
 
3.3.1 Ledenkenmerken 

Op 31 december 2003 heeft er een ledentelling door het Stedelijk Diensten 
Centrum Utrecht plaatsgevonden. In figuur 3.4 staan deze cijfers voor de 
Triumfatorkerk weergegeven. Het valt op dat onder alle soort leden de 
meerderheid vrouw is.  
 
 M V Totaal M+V 

Belijdende leden 158 428  

Doopleden 207 222  

Geboorteleden 81 112  

Totalen 446 762 1208 
Figuur 3.4: Ledentelling Triumfatorkerk59 

 
In de administratie van de Triumfatorkerk60 staan er in de postcode gebieden 
3526 en 3527 (deze beslaan geheel Kanaleneiland, alle drie de subwijken dus), 
in 2009 218 passief geregistreerde leden61 en 928 administratief actieve leden. 
Een overzicht van de leeftijden van de laatstgenoemden: 

0-10 jaar  2 
11-17 jaar  0 
18-25 jaar  194 
26-40 jaar  211 
41-50 jaar  38 
51-64 jaar  89 
65-75 jaar  109 
76+ jaar  285 

 
Het is opvallend dat er slechts twee kinderen zijn onder de 18 jaar onder de 
administratief actieve leden. De 18-40jarigen en de 65plussers zijn het grootst 
vertegenwoordigd. 
In figuur 3.5 staan cijfers van het Stedelijk Dienstencentrum Utrecht. Hierbij valt 
op dat het percentage alleenstaanden hoog ligt (58,4%).  
 
Leden - %  Pastorale eenheden - %  

% aandeel in 

leden- 

bestand  

% <30jr  % 30-64  % 65-74  % 75+  gezinnen 

met 

kinderen  

echtparen 

zonder 

kind  

alleen-

staanden  

verwe-

duwden  

Triumfator 

4,8/100  

20,9  30,5  17,0  31,7  2,6  19,7  58,4  19,4  

Pniël 

10,5/100  

32,7  43,4  8,0  14,1  6,8  20,1  63,1  10,0 

Figuur 3.5: Overzicht leden Utrecht West (2006)62 

                                                 
59 Rapport: Van Harte! Onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de Protestantse 
Gemeente in Utrecht, Stichting Oikos (Jaap van der Sar), Utrecht mei 2004, 16. 
60 Document: Administratie van de administratief actieve leden, Utrecht, 05-03-2009. In dit 
document worden huisnummer, geboorteplaats, geslacht, belijdenisdatum en doopdatum 
weergegeven.  
61 Leden die wel ingeschreven staan, maar geen kerkbalans betalen.  
62 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 37. 
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Vanuit een administratiedocument van de Triumfatorkerk zijn nog enkele grove 
conclusies te trekken: de meeste echtparen waarvan beide personen 
ingeschreven staan (60 van de ongeveer 100 echtparen) zijn van oudere leeftijd 
(60+). Ik telde 30 jonge stellen (40-), maar dit kunnen er ook meer zijn, omdat 
het niet helder is of twee mensen van hetzelfde geslacht huisgenoten zijn of een 
stel vormen. Ongeveer 100 ouderen wonen in verzorgingstehuizen in de wijk. 
Verder bevinden zich veel studentenhuizen in de wijk.  
Wat etniciteit betreft kan er geen helder beeld worden weergegeven. Behalve dat 
in ieder geval 40 mensen op een of andere manier persoonlijke interculturele 
ervaringen hebben63. Ik verwacht trouwens niet dat er veel mensen van 
verschillende etnische achtergronden zijn. Beide predikanten op Kanaleneiland 
bevestigen dit: de Triumfatorkerk bestaat voor het merendeel uit autochtonen64.  
Kortom, de meerderheid van de administratief actieve leden is vrouw, 50 plus en 
alleenstaand. Bijna alle leden zijn blanke Nederlanders. Er bevinden zich relatief 
veel ouderen en studenten onder de administratieve leden. 
 
Opleiding, werk en inkomen 
Over opleiding, werk en inkomens van de gemeenteleden is niet veel bekend. De 
beide predikanten hebben me geholpen hierbij een beeld te kunnen vormen65. In 
de Triumfatorkerk behoren de actieve leden tot de middenstand. Er zijn weinig 
mensen met lage inkomens. Bij het ontstaan van Kanaleneiland kwamen er 
vooral mensen in de wijk wonen die werkzaam waren in de ambtenarij (bank, 
post, belasting, enzovoorts). Het gemiddelde opleidingsniveau zal mbo zijn. 
Inclusief de passieve leden zal het inkomen lager dan modaal liggen, dit komt 
mede doordat veel ouderen met AOW uitkeringen moeten rondkomen.  
De jongeren van ‘Simple Church’, een interkerkelijke groep jongeren die sinds 
een jaar samenkomt66, zijn allemaal academisch of hbo geschoold. Zij vertrekken 
vaak uit de wijk zodra ze een huis kunnen kopen. 
Over het geheel genomen bestaat er een variatie van studerenden, lagere en 
middenklasse. De trouwe kerkdienst bezoekers zijn voornamelijk mbo opgeleid 
en hebben een modaal inkomen.  
 
Van de wieg tot het graf  
Figuur 3.6 maakt duidelijk dat het aantal leden is afgenomen de afgelopen jaren 
(zie bij Utrecht-West). Utrecht-West is echter nog wel de op een na grootste wijk 
in Utrecht.  
 

                                                 
63 Deze conclusie komt voort uit de geboorteplaatsen. 
64 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009) en predikant Pieter van Winden (13-03-
2009). 
65 Telefonisch contact met Pieter van Winden (16-04-2009) en Jan Muntendam (24-04-2009). 
66 In paragraaf 3.3.3 meer over ‘Simple Church’. 
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  Figuur 3.6: Ledenontwikkeling67 
 
 
De 75 plussers dragen volgens figuur 3.7 het meeste bij aan de kerkbalans 
(58,5%). 14,2% van de leden op papier betaalt geen kerkbalans. 
 
AKB %  

aandeel in opbrengst  aandeel <34  aandeel 65-74  aandeel 

75+  

7,3/100  2,2  25,1  58,5  

9,2/100  6,1  16,8  47,2  

Figuur 3.7: Overzicht leden Utrecht West (2006)68 

 
In 2007 hebben er in de hele wijkgemeente 4 doopbedieningen plaatsgevonden, 
zijn er 3 gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan69. 5 huwelijken hebben er 
plaatsgevonden en er zijn 25 uitvaarten geweest. In 2008 waren er 5 
doopbedieningen, hebben er 4 mensen belijdenis gedaan, er zijn 6 huwelijken 
gesloten en er waren 15 uitvaarten70. Op papier gezien zijn er 49 mensen in de 
wijk overleden het afgelopen jaar71. Dit heeft te maken met de 
verzorgingstehuizen die in de wijk staan. Maar doordat deze tehuizen pastoraal 
zelfstandig zijn, heeft de Triumfatorkerk hier geen actieve rol bij. De ouderen uit 
deze tehuizen staan echter wel ingeschreven bij de Triumfatorkerk. Verdere 
gegevens heb ik niet voor handen. Een gemeentelid dat al bijna 50 jaar bij de 
Triumfatorkerk betrokken is, vertelde me dat de afgelopen 10 jaar er jaarlijks 
‘helaas maar’ een enkele dopeling was op Kanaleneiland72.  
Ongeveer 120 mensen bezoeken tegenwoordig regelmatig de zondagse 
kerkdiensten. Er zitten gemiddeld 70 mensen op een zondagmorgen in de kerk, 
waarvan 70% 70 jaar of ouder is. Daarnaast zijn er ongeveer 80 kerkgangers in 
de verschillende tehuizen. Het aantal betrokkenen bij activiteiten, wordt geschat 
op 50, waarvan er ongeveer 6 zijn die alles doen73.  

                                                 
67 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 40.  
68 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 37. 
69 Rapport: Terugblik 2007. Jaarverslag over de Protestantse Gemeente Utrecht, PGU, 12. 
70 Rapport: Jaarverslag 2008 Pniëlkerk-Triumfatorkerk, Pniëlkerk-Triumfatorkerk. Dit rapport is nog 
niet volledig.  
71 Deze gegevens heb ik van ledenadministrateur Jaap Davids Blumink. 
72 Ik heb dit gemeentelid na de kerkdienst op 15-03-2009 gesproken.  
73 De beide predikanten, Jan Muntendam en Pieter van Winden, hebben deze gegevens voor mij op 
een rijtje gezet. 
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Er is dus opvallend weinig nieuwe aanwas bij de Triumfatorkerk. En de leeftijd 
van de gemiddelde kerkdienst bezoeker ligt erg hoog. Gezien de grote groep 18-
40plussers is het kerkbezoek dus geen afspiegeling van de leden.  
Aan het einde van deze subparagraaf kan geconcludeerd worden dat het 
gemiddelde aan activiteiten deelnemende lid van de Triumfatorkerk vrouw, 
autochtoon, alleenstaand en 65plus is met een modaal inkomen. De variatie 
onder de leden op papier is groter door studerenden en ouderen die moeilijk 
kunnen rondkomen. Wat de kerkbalans betreft is de Triumfatorkerk afhankelijk 
van de 75plussers. Het aantal leden is de laatste jaren afgenomen en de aanwas 
is gering. 
 

3.3.2 Kenmerken van de gemeenschap 
In de interviews wordt de Triumfatorkerk veel getypeerd als een grijze, oude 
gemeenschap74, maar er vallen ook woorden als ‘een gemeenschap van mensen 
met veel zorg voor elkaar’75; ‘men gaat door, omdat men zich verantwoordelijk 
voelt voor elkaar en hun wijk, de 70-jarigen bezoeken de 80-jarigen’76; ‘warm en 
betrokken’77; ‘een prachtige wijkgemeente met heel veel kansen’78, ‘er is een 
grote mate van trouw’79; ‘er heerst een dorpscultuur in de Triumfatorkerk, want 
mensen zien naar elkaar om’80; ‘liturgisch bewust’81 en ‘ambitieus’82 met 
betrekking tot de jongeren die veel willen doen.  
Als ik vraag om theologische typeringen legt een aantal gemeenteleden de 
nadruk op de liturgie en het vierende element van de kerkdiensten83. Sommigen 
noemen de kerkdiensten ‘traditioneel’84 of ‘nogal rationeel en met een moderne, 
niet al te letterlijke bijbelinterpretatie’85. Gemeentelid Hogendoorn vindt de 
liturgie traditioneel en zou hier zelf niet voor kiezen. Terwijl hij wel merkte dat 
het goed werkt met die zelfde formules elke zondag. Hij is het meer gaan 
waarderen en mist het in andere kerken waar het niet gebeurt. Wat hem betreft 
mogen er meer gevoelsmatige dingen in de dienst plaatsvinden, zoals het zingen 
van Opwekkingsliederen86. Zomer vond het moeilijk om de Triumfatorkerk te 
typeren, omdat zij moeilijk hoogte hiervan kon krijgen: ‘Aan de ene kant zijn 
mensen gek op een “rechtse, degelijke preek”, aan de andere kant zit er van 
alles wat, is er een mix’87. Volgens Verboom valt de nadruk op de exegese van 
de Schrift, het draait om verdieping en uitleg. Zij dacht dat ouderen vooral wat 
willen leren in de dienst88. Op het gemeenteberaad, waar ongeveer 45 mensen 
aanwezig waren vanuit de Pniëlkerk en Triumfatorkerk, kwam naar voren dat bij 
een preek tweederde wil aangesproken worden tot inkeer, een derde tot 
handelen. Veel mensen vinden beide belangrijk89. Iets meer dan de helft van de 

                                                 
74 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009) en Janet Bonthuis (02-03-2009). 
75 Interview met predikant Jan Muntendam, 12-02-2009. 
76 Interview met predikant Jan Muntendam, 12-02-2009. 
77 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
78 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
79 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
80 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
81 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
82 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
83 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009) en Heleen Verboom (05-03-2009). 
84 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
85 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
86 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
87 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
88 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
89 Rapport: Verslag gemeenteberaad wijkgemeente Pniëlkerk en Triumfatorkerk, gehouden op 
woensdag 11 februari 2009 in de Triumfatorkerk, 2. 
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aanwezigen vond het belangrijk dat er voor jongeren (tot 35 jaar) aparte 
diensten worden georganiseerd. De rest vindt het belangrijk dat de jongeren zich 
in elke eredienst thuis voelen90. Bij Vorming en toerusting moet het vooral gaan 
over het opbouwen van een persoonlijke relatie met God. Dit sluit 
informatieoverdracht niet uit, vooral als het gaat om het opbouwen van goede 
contacten met anders gelovigen91. 80% van de aanwezigen vond dat het in de 
eredienst om de hele liturgie gaat, de andere 20% draait het vooral om de 
preek92. Ook vond 80% dat het in de boodschap draait om het verlossingswerk 
van Jezus en bij 20% staat de leer en het voorbeeld van Jezus centraal. Toch 
werd ook gezegd dat beide samen nodig zijn93. 
Uit de interviews bleek dat de Triumfatorkerk als gemeenschap van grote 
betekenis is bij de gemeenteleden. Dat er een plek om te vieren is, geeft troost, 
aldus Bonthuis94. Het spreekt iemand aan dat er Avondmaal in een kring gevierd 
wordt en dat iedereen in de kring mag komen staan, ook als mensen niet van 
boord en wijn wensen te nemen95. Door Hogendoorn wordt het gewaardeerd om 
in de wijk kerkmensen tegen te komen en in de kerk mensen uit de wijk. Hij doet 
hiervoor wel concessies aan de inhoud, bijvoorbeeld aan de liturgie, want die ziet 
hij liever wat anders96.  
Samenvattend wordt de Triumfatorkerk door deze gemeenteleden gekenmerkt 
als een vergrijsde gemeenschap die betrokken is op elkaar en waarbij de liturgie 
en viering belangrijk wordt geacht. 
 
3.3.3 Activiteiten in de Triumfatorkerk 

Zoals al in het beleid van de PGU werd gezegd is in de Triumfatorkerk de 
eredienst het snijpunt van de activiteiten die in en vanuit de gemeente 
plaatsvinden97. Eerbied staat centraal in deze bijeenkomsten en men waardeert 
de gang van de liturgie. Na de diensten is er mogelijkheid tot koffiedrinken: de 
ontmoeting is erg belangrijk. Er is een grote variatie aan activiteiten in de 
Triumfatorkerk98. Op het gebied van ‘Vorming en Toerusting’ worden er 
leerhuizen, lezingen en avonden m.b.t. kunst en cultuur georganiseerd99. ‘Simple 
Church’ en de Alphacursus vallen onder de activiteiten voor Jongeren en 
studenten100. ‘Simple Church’ is een interkerkelijke groep jongeren (20-30 jaar) 
die elke twee weken bij elkaar komt. De ontmoeting met God en met elkaar 
staan centraal in de bijeenkomsten. Ze willen ontdekken hoe ze christen kunnen 
zijn in deze wijk101. ‘Simple Church’ is voortgevloeid uit het initiatief van ds. 
Pieter van Winden die willekeurig ongeveer 45 jongeren (18-25) in de wijk is 
langsgegaan. Mede naar aanleiding van de onbekende 900 leden die op papier 
staan. Daaruit bleek dat jongeren niet weten dat er een kerk is, maar wel 
geïnteresseerd zijn om te weten wat voor ‘club’ dat is. Ze waren bang dat het 

                                                 
90 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 2-3. 
91 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3. 
92 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3. 
93 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3. 
94 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
95 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
96 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
97 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 37. Zie subparagraaf 2.3.1. 
98 Ik gebruik de onderverdeling die de wijkgemeente zelf maakt in de Wegwijzer en hun 
activiteitenfolder. Ik richt mij alleen op de activiteiten van de Triumfatorkerk.  
99 Wegwijzer. Informatiegids van de Protestantse wijkgemeente rond de Pniëlkerk en de 
Triumfatorkerk, uitgave december 2008, 11. 
100 Folder: Activiteiten 2008-2009. Protestantse wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk. 
101 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
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een dwingend instituut zou zijn, maar vroegen wel belangstellend naar wat de 
kerk doet in de wijk102. In maart 2008 zijn de jongeren uit de wijk, door ds. Van 
Winden bijeenverzameld, bij elkaar gekomen onder de paraplu ‘Kanaleneiland 
Geloof Kerken Jongeren Actie Triumfatorkerk’. Ze hebben deze avond nagedacht 
over welke aspecten ze belangrijk vonden aan hun groep. Bovenaan de lijst 
stond ‘christelijk’ (niet als drempel, maar als uitnodigend begrip), ‘doen voor de 
wijk’ en ‘jongeren’. Daarna volgden aspecten als bijbel, gebed, zingen en 
gemeenschapsvorming103. Naast ‘Simple Church’ helpt ook een aantal jongeren 
mee met de Voedselbank die sinds november elke week in de Triumfatorkerk zit. 
Deze Voedselbank vindt plaats in samenwerking met de Tussenvoorziening. De 
Tussenvoorziening is een stichting voor opvang, steun en begeleiding aan dak- 
en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen in Utrecht104. 
Wat betreft de activiteiten voor ‘Ouderen’: er zijn ouderenochtenden rondom een 
bijbelboek, een vrouwengespreksgroep voor 50plussers, oecumenische 
maaltijden samen met de 55plussers van de rooms-katholieke kerk (‘Rond de 
Tafel’), Kerstvieringen en elk jaar wordt een dagje uit georganiseerd105.  
Het ‘Pastoraat’ wordt verzorgd door een grote groep vrijwilligers, door bij de 
mensen thuis te komen of door bijeenkomsten te beleggen in tehuizen. In de 
‘Wegwijzer’ staat: ‘Er is speciale aandacht voor 75-plussers en zieken en voor 
jubilea en speciale gebeurtenissen’106. 
Activiteiten op het gebied van ‘Kerk en Buurt’ zijn er ook. Sinds 2001 is er een 
buurtpastor aangesteld voor de Triumfatorkerk, Katholieke Kerkgemeenschap 
Kanaleneiland en de Interkerkelijke Stichting Kerken & Buitenlanders (ISKB). 
Deze buurtpastor is in dienst van het Diaconaal Missionair Orgaan van de PGU. 
De inhoudelijke aansturing is echter oecumenisch107. Verder worden vier keer per 
jaar gezamenlijke diensten gehouden met de rooms-katholieken en is er jaarlijks 
een oecumenisch overleg. De ontmoeting met moskeeën gebeurt voornamelijk 
via de oecumenische werkgroep ‘Samen Leven’108. Ook vinden er oecumenische 
vieringen plaats in samenwerking met andere (migranten)kerken109.  
Op het gebied van ‘Diaconie en zending’ is er een oud papier actie, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan projecten van zending en werelddiaconaat110. 
Verder worden gestempelde postzegels en oude ansichtkaarten verkocht. De 
opbrengst hiervan is ook voor de zending111. Ook zijn er contacten met 
Indonesië: de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk ondersteunt twee 
uitgezonden medewerkers van de PGU. In de ‘Wegwijzer’ staat: ‘Zij werken in 
midden-Java voor de Stichting Percik om een rechtvaardige maatschappij tussen 
verschillende godsdiensten tot stand te brengen’112. Voor zogenaamde ‘stille hulp’ 
kan contact worden opgenomen met de diakenen: mensen (ook niet-
gemeenteleden) die soms even extra hulp nodig hebben. 
De Triumfatorkerk heeft ook externe gemeentecontacten. Voornamelijk met de 
Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders in Kolín (Tsjechië). De 
zustergemeenten delen tijdens wederzijdse jaarlijkse bezoeken het wel en wee. 

                                                 
102 E-mail van predikant Pieter van Winden (05-03-2009).  
103 www.dominee.org (website van predikant Pieter van Winden) (accessed: 04-03-2009). 
104 www.tussenvoorziening.nl (accessed: 31-08-2009). 
105 Wegwijzer, 12. 
106 Wegwijzer, 15. 
107 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
108 Wegwijzer, 18 en 23. Folder: Activiteiten 2008-2009. 
109 Folder: Activiteiten 2008-2009. 
110 Wegwijzer, 16. 
111 Wegwijzer, 17. 
112 Wegwijzer, 17. 
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Door middel van email, post of bezoeken hebben gemeenteleden direct contact 
met Kolín.  
Het valt op dat de activiteiten zich vooral richten op ouderen, maar dat is gezien 
de samenstelling van de gemeente ook begrijpelijk. De activiteiten voor en door 
jongeren staan nog in een pril stadium. Het algemene beeld dat naar voren 
komt, is dat de Triumfatorkerk wel kerk in de wijk wil zijn. Er worden 
verschillende activiteiten op missionair en diaconaal gebied georganiseerd. 
Omdat ‘Kerk en Buurt’ in het bijzonder relevant zijn voor mijn onderzoek, wordt 
de volgende paragraaf in zijn geheel hier aan besteed. Dan wordt ook uitvoeriger 
ingegaan op de missionaire en diaconale betrokkenheid van de Triumfatorkerk.  
 
3.4 Kerk en Buurt 
In deze paragraaf wordt de kerk als uitgangpunt genomen: hoe verhoudt zij zich 
tot de wijk? Allereerst wordt er beleidsmatig ingegaan op de betekenis van de 
Triumfatorkerk voor de buurt. De tweede subparagraaf gaat over het gebouw en 
zijn functioneren in de wijk. Vervolgens wordt de visie van gemeenteleden op de 
betekenis naar voren gehaald.  
 
3.4.1 Beleid en rapporten 
 

3.4.1.1 Inleiding 
In het beleidsplan van de PGU wordt een aantal speerpunten genoemd voor de 
hele wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk. Deze zijn: de verschillen tussen de 
wijkdelen complementair zien, het missionaire aspect van het gemeente-zijn 
versterken (Kanaleneiland, Lombok) en de ontmoeting met de moskee113.  
Momenteel is de Triumfatorkerk bezig met het schrijven van een beleidsplan. Ik 
wil met de documenten en gegevens die er op beleidsmatig vlak tot nu toe zijn 
een zo compleet mogelijk beeld vormen. 
Op de website van de Triumfatorkerk lezen we dat de kerk in de wijk betekenis 
wil hebben: ‘We willen als wijkgemeente ook een diaconale gemeente zijn. Dat is 
een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar de mensen 
in de eigen buurt en in de wereld’114. De Triumfatorkerk ziet het diaconaat als 
taak van de gehele gemeente en de diaconie wil helpen waar geen helper is, 
zowel financieel als sociaal. Op de website staat dat de diaconie nog veel meer 
zou willen doen, ‘maar helaas ontbreekt het daarvoor vaak aan mensen’115.  
Ook buurtpastor Marieke Sillevis Smitt richt zich op de wijk. Ze noemt zichzelf 
een ‘missionair werker’, omdat ze opkomt voor de zwakken116. Ze is in de wijk 
onder het motto ‘Een plaats te maken en te behouden voor God, ter wille van 
mensen’117. In de ‘Wegwijzer’ staat het zo: ‘Samen met de katholieke kerk willen 
we duidelijk aanwezig zijn en een rol spelen op Kanaleneiland. Via gesprekken 
met mensen op straat, in buurthuizen en in gespreksgroepen en door rond te 
kijken in de wijk, zoekt ds. Marieke Sillevis Smitt contact met alle bewoners van 
de wijk’118. Omdat haar uitgangspunt vanuit de buurt is, wordt er in de volgende 
paragraaf dieper op haar werk in gegaan. 

                                                 
113 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 41. 
114 www.pnielkerk-triumfatorkerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:diaconie 
&catid=24:diaconie&Itemid=33 (accessed: 08-04-2009).  
115 www.pnielkerk-triumfatorkerk.nl/index.php?option=com_content@view=article&id=61:diaconie 
&catid=24:diaconie&Itemid=33 (accessed: 08-04-2009). 
116 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009).  
117 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 5. 
118 Wegwijzer, 18. 
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3.4.1.2 Beleidsdag kerkenraad 

Op de beleidsdag van de kerkenraad op 17 januari 2009 zijn er een aantal zaken 
op een rijtje gezet ten aanzien van diaconaat, oecumene en contact met 
randkerkelijken. De belangrijkste punten wil ik hier noemen. De aanwezige 
kerkenraadsleden op deze beleidsdag vonden het belangrijk dat het diaconaat 
zichtbaar aanwezig is in de gemeente. Het verdient een plek in de eredienst. De 
wereld dient ook naar de gemeente gebracht te worden. De kerkenraadsleden 
willen stilstaan bij de vraag wat de hulp die ze verlenen voor hun geloof betekent 
en wat het met hen doet als gemeente119. In het rapport van deze beleidsdag 
staat dat de kerkenraad de visie op diaconie beter dient vast te leggen en uit te 
dragen. Samenhang met andere zaken wordt wenselijk geacht120. Tenslotte kan 
het wenselijk zijn om mensen in te huren voor grote acties. De kerkenraadsleden 
willen daarvoor fondsen werven bij externe subsidieverstrekkers. Het aantal 
diakenen is echter een knelpunt. Er wordt overwogen om vrijwilligers te werven 
op projectbasis121. 
Ten aanzien van oecumene wordt gezegd dat door de samenwerking met 
(bijvoorbeeld) migrantenkerken ze hun geloof kunnen spiegelen en levend 
houden. De kerkenraad vindt de samenwerking met de Rooms-katholieke kerk 
een beetje uitgewerkt. Wat betreft de interreligieuze oecumene vermeldt het 
rapport dat een discussie over het geloof op de agenda gezet moet worden, ‘als 
we meer willen zijn dan goede buren’122. De kerkenraadsleden achten het 
belangrijk om de contacten met moslims en joden levend te houden. Het rapport 
geeft aan dat de kerkenraad denkt dat een deel van de gemeente nog niet toe is 
aan de interreligieuze oecumene123, daarom is de betrokkenheid van de 
gemeente op dit onderwerp wezenlijk124.  
Voor de randkerkelijken wil de kerkenraad dat er een welkomstbrief met 
informatiefolders wordt gemaakt. In deze brief moet naar voren komen dat de 
kerk inspeelt op maatschappelijke en culturele onderwerpen125. Bovendien dient 
de herkenbaarheid van de Triumfatorkerk vergroot te worden door een groot 
verlicht bord aan de weg te plaatsen126. Ook staat in het rapport dat naast de 
diensten op zondagmorgen er ook gelegenheid moet zijn om met elkaar liederen 
uit andere bundels te zingen127. Het is de kerkenraad echter niet duidelijk wie de 
randkerkelijken zijn en wat hun doel met hen is. Het rapport zegt dat visie daarin 
ontbreekt, maar dat het kan zijn dat ze hen tegemoet komen bij het ‘zoeken’. De 
doelstelling zou met het geloofsbeeld te maken hebben128. 
Ook is er op deze beleidsdag nagedacht over nieuwe initiatieven en 
experimenten. Onder andere werd genoemd: de kerkelijke website linken bij 
websites van maatschappelijke en culturele instellingen, een eredienst met 
migrantenkerken organiseren, een eredienst met moskee organiseren, vormings- 
en toerustingsavonden met de moskee organiseren, de moskee feliciteren met de 

                                                 
119 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan PKN-gemeente Utrecht-West, concept Utrecht, 31 
januari 2009. 
120 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 5. 
121 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 5. 
122 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 5. 
123 Dit wordt door de kerkenraad ook wel de ‘brede oecumene’ genoemd. 
124 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 5. 
125 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 4. 
126 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 4. 
127 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 4. 
128 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 4. 
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feestdagen en deelnemen aan IFTAR maaltijden, een diaconale actie in de wijk 
organiseren om een probleem aan te pakken129. 
De scriba twijfelt of het niet alleen de kerkenraad is die wat wil betekenen voor 
de buurt, omdat die ziet dat er wat moet gebeuren. De kerkenraad ziet dat er 
nood aan de man is. De scriba vraagt zich af hoe het met de leden zit of dat zij 
het allemaal wel best vinden. Als dat het geval is, wordt er gezegd, moeten deze 
gedachten doorbroken worden, aldus de scriba130. 
Kortom, het wordt duidelijk dat de kerkenraad van de Pniëlkerk-Triumfatorkerk 
het belangrijk vindt dat de Triumfatorkerk aanwezig is in de wijk door middel van 
diaconaat, oecumene en hun omgang met randkerkelijken. Diaconaal is de 
kerkenraad vooral bezig wat dit voor henzelf betekent. In de oecumene zijn er 
enkele verschuivingen (van de ‘blanke’ naar de ‘gekleurde’ kerken, en eventueel 
een interreligieuze oecumene). Richting de randkerkelijken vindt de kerkenraad 
herkenbaarheid belangrijk, maar tegelijk heeft hij zijn doelstelling nog niet 
helder. De scriba heeft haar twijfels of de kerkenraad en de leden van de 
wijkgemeente wel op één lijn zitten. Het viel mij op dat de nieuwe ideeën vooral 
met ‘voorwerpen’ te maken hebben en weinig met ontmoetingen met mensen. 
 
3.4.1.3 Rapport beheer  
In het rapport ‘Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk’ komt naar voren 
dat de kerkelijke presentie op Kanaleneiland als zeer waardevol wordt gezien, 
voor zowel protestants Utrecht als voor heel kerkelijk Utrecht en naar 
verwachting ook voor de burgerlijke gemeente van Utrecht131. De opdracht voor 
deze projectgroep was: ‘Stel een (beleids)plan op voor het beheer door 
PGU/Wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk van de Triumfatorkerk voor de 
langere termijn (tijdshorizon 10-15 jaar). Dit binnen de gestelde kaders door de 
notitie Verhuurbeleid van het Centrale College van Kerkrentmeesters (CvK) van 
de PGU. Hierbij kunnen zowel de mogelijkheden voor kerkelijke als burgerlijke 
activiteiten worden verkend, onder de randvoorwaarde dat 
sociaal/maatschappelijke verhuur toegestaan is, maar puur commerciële verhuur 
is uitgesloten. Het doel is om met voldoende leefruimte voor de wijkgemeente, 
een substantieel betere financiële gebouwexploitatie te bereiken’132. 
Deze projectgroep heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om deze presentie 
in te vullen:  

1. Medegebruik door grote maatschappelijke organisaties. Deze optie scoort 
vooral financieel hoog, menen de rapportopstellers, maar draagt minder 
bij aan de beleidsmatige ontwikkeling van het gebouw om kerk in de wijk 
te zijn133. 

2. Medegebruik door migrantenkerken. Deze optie scoort volgens het rapport 
hoog op de beleidsmatige aspecten. Ten aanzien van de organisatorische 
aspecten (verschillen in cultuur van kerk zijn) kan deze echter lastig zijn. 
Bovendien is deze optie financieel sterk afhankelijk van de keuze van het 
kerkgenootschap134. 

3. Medegebruik door sociaal maatschappelijke en of culturele organisaties in 
de buurt. Naar aanleiding van een gesprek tussen mensen uit de 
projectgroep en het gemeentelijk Wijkbureau Zuidwest bleek dat de 

                                                 
129 Rapport: Notitie ter voorbereiding beleidsplan, 5. 
130 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
131 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 7.  
132 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 7. 
133 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 3. 
134 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 3-4. 
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gemeente graag gebruik wil maken van de Triumfatorkerk voor 
voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot de te ontwikkelen 
gebiedsplannen en andere eventuele door de gemeente te organiseren 
bijeenkomsten135.  

4. Scenario grote kerkelijke huurder met wie in oecumenisch verband 
samengewerkt kan worden. De opstellers van de rapportage hebben een 
aantal uitgangspunten met betrekking tot de verhuurders. Deze zijn als 
volgt: 1) financieel draagkrachtig; 2) stabiliteit en continuïteit in 
gemeenschappelijk gebruik; 3) relatieve aanwezigheid hoofdgebruikers; 4) 
langere termijn huurovereenkomst, dat wil zeggen 3-5 jaren met een optie 
voor verlenging; 5) geen zogenaamde ‘lease-sale & lease back’ 
constructie, dat wil zeggen huur voor bijvoorbeeld 3 jaren, koop-verkoop 
gebouw en terughuren door de wijkgemeente136.  

5. Scenario Missionair Diaconaal Centrum. In het rapport staat: ‘Zowel met 
het oog op het christelijk getuigenis in de breedste zin van het woord als 
ook met het oog op de mensen die in deze wijk wonen, is het van groot 
belang dat we als christelijke kerken zichtbaar aanwezig blijven op het 
Kanaleneiland’137. Dit scenario scoort beleidsmatig hoog, is de conclusie. 
Men benadrukt wel het oecumenische bij de opzet van zo’n centrum: het 
dient gedragen te worden door meerdere kerkelijke gemeenschappen en 
aan te sluiten bij de manier van denken door jongeren.  

 
De conclusie vanuit de projectgroep op grond van deze onderzochte scenario’s is 
dat de revitalisering van de Triumfatorkerk gemeenschap gebaseerd moet zijn op 
twee pijlers, namelijk een financiële en een beleidsmatige138.  
Financieel gezien wordt de Triumfatorkerk momenteel volop verhuurd. Sinds 1 
januari 2009 zit de LifeWord Christian Centre er als nieuwe grote verhuurder in. 
Het gebouw zit zelfs aan zijn grenzen wat verhuur betreft. De kerkrentmeesters 
waren tevreden met de verhuur, omdat er veel geld binnenkomt, maar er zijn 
ook principiële bezwaren: de gemeente wordt lui en het beeld van de gemeente 
wordt aangetast. Ze willen niet dat de kerk een verhuurcommissie wordt. Er 
moet ook voldoende bewegingsruimte blijven voor de eigen gemeente. De 
kerkenraadsleden vinden ook dat ze moeten oppassen: wanneer de mensen die 
de verhuur regelen wegvallen, dan hebben ze een probleem139. Deze 
opmerkingen lijken te laten zien dat de kerkrentmeesters het erg belangrijk 
vinden om als geloofsgemeenschap in het gebouw van de Triumfatorkerk actief 
te blijven. Ze willen dat de Triumfatorkerk als geloofsgemeenschap overleeft en 
zichtbaar blijft. De vraag is echter of de principiële bezwaren die ze hebben tegen 
het verhuren gegrond zijn indien de grootste huurders medekerken zijn. 
Beleidsmatig bevelen de rapporteurs aan om op korte termijn te onderzoeken of 
het gebouw van de Triumfatorkerk om te vormen is tot een oecumenisch 
diaconaal missionair centrum in de wijk, gastvrij en open naar de wijk toe, plaats 
biedend aan activiteiten van verschillende kerkgenootschappen, waarbij met 
name ook gedacht moet worden aan migrantenkerken140. Ze willen de 

                                                 
135 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 4. 
136 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 4-5. LifeWord Christian Centre is 
deze grote kerkelijke verhuurder geworden. 
137 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 5. 
138 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6. 
139 Moderamenvergadering op 02-03-2009. Kerkenraadsvergadering op 16-03-2009.  
140 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6.  
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haalbaarheid in overleg met het DMO onderzoeken141. In het rapport staat dat ze 
de uitdaging zien op het gebied van beleidsmatige, organisatorische en financiële 
aspecten. Bovendien moet een dergelijk centrum voor ten minste tien jaar 
organisatorisch en financieel gegarandeerd worden door de deelnemende 
kerken142. ‘Het biedt een formidabele uitdaging op het gebied van de 
oecumenische samenwerking van de kerken in een omgeving die zich snel aan 
het vernieuwen is en uitgebreid de mogelijkheden heeft om tot een nieuwe 
invulling te komen van het christelijk geloof in de 21ste eeuw’143. Tenslotte wordt 
geconcludeerd dat wanneer het oprichten van een oecumenisch diaconaal 
centrum niet haalbaar blijkt, de projectgroep adviseert tot het onderzoeken van 
de oprichting van een migranten kerkcentrum. ‘Hierdoor zou het beste recht 
gedaan worden aan het behoud van de kerkelijke functie van de Triumfatorkerk 
en de presentie van de kerken in de wijk Kanaleneiland’144.  
Zowel vanuit de PGU als vanuit de wijkgemeente vindt men het belangrijk dat de 
kerkelijke presentie op Kanaleneiland blijft. De Triumfatorkerk wil de 
mogelijkheden laten onderzoeken. De grote vraag is met wie ze willen 
samenwerken. De kerkrentmeesters noemden drie scenario’s: met de ‘witte’ 
kerken (Katholiek Kerkgemeenschap, Apostolisch Genootschap), de ‘gekleurde’ 
kerken (de migrantenkerken) of de burgerlijke overheid. Bij de derde optie zien 
ze twee mogelijkheden: of een samenwerking tussen kerk en staat of tussen 
kerk en moskee. Bij optie 1 merken ze op dat volgens hen de samenwerking met 
de katholieken wat moeizamer gaat de laatste tijd, onder andere omdat de 
parochie hun gebouw niet wil opgeven. Ze denken dat dit de favoriete optie is 
van ds. Muntendam. Ze verwachten dat het optie 2 verwerkelijkt gaat worden, 
maar noemen daarbij één probleem, namelijk: ‘Deze kerken hebben geen cent te 
makken’145. Bij optie 3 vragen ze zich af of ze dan nog wel ‘kerk’ blijven. Ze 
denken dat de hele wijkgemeente voor optie 2 wil gaan, de kerkenraadsleden 
van Kanaleneiland voor optie 1 en een enkeling voor optie 3. De discussie 
hierover moet nog op gang komen. Volgens de kerkrentmeesters is ‘kerk en 
moskee’ niet bespreekbaar op Kanaleneiland. Dit heeft mede te maken met de 
theologische visies. De hele wijkgemeente wordt financieel wel als eenheid 
gezien, maar theologisch niet. Het beleidsplan komt maar moeizaam van de 
grond is de ervaring van de kerkrentmeesters. Pas als dit klaar is, kan pas een 
onderzoek gestart worden, zeggen ze. Het idee van een missionair diaconaal 
centrum komt niet vanuit de mensen zelf. De kerkrentmeesters: ‘Het wordt over 
de mensen afgeroepen’146.  
De beide kerkrentmeesters zien het idee voor een missionair diaconaal centrum 
wel als een manier om te overleven. Daarnaast vertellen ze dat de PGU de 
presentie van de kerk op Kanaleneiland wenselijk vindt. Vooral beleidsmatig 
wordt zo’n centrum belangrijk gevonden. Bovendien werd gezegd door de heren: 
‘Als we niets doen op Kanaleneiland dan krijgen we problemen. Niets doen is 
geen optie’147. Dus er moest wat met de gebouwen gebeuren volgens hen. De 
wijkgemeente heeft ervoor gekozen om eerst met de Triumfatorkerk te 
beginnen. Het lijkt erop dat vooral het motief van het overleven van de 
Triumfatorkerk op Kanaleneiland de hoofdrol speelt. In het rapport staat met 

                                                 
141 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6. 
142 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6. 
143 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6. 
144 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 6. 
145 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
146 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
147 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009).  
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betrekking tot de Pniëlkerk: ‘Uiteraard moet ook ‘creatief’ worden nagedacht 
over gebruik Pniëlkerk; de situatie voor de Triumfatorkerk is echter 
specifieker’148.  
Dit rapport is dus één van de directe aanleidingen geweest voor de 
onderzoeksvraag van deze scriptie. Vanuit het beleid over gebouwen en het 
belang van kerkelijke presentie wil de Triumfatorkerk onderzoeken wat mogelijk 
is om oecumenisch in de wijk aanwezig te zijn en blijven. De projectgroep 
adviseert dat wanneer het oprichten van een oecumenisch diaconaal centrum 
niet haalbaar blijkt, tot het onderzoeken van de oprichting van een 
migrantenkerkcentrum. Het wordt tevens duidelijk dat binnen deze 
geloofsgemeenschap de meningen verdeeld zijn over de oecumenische partners.  
 
3.4.1.4 Predikanten 

Ds. Muntendam benadrukt dat de wijkgemeente haar basis heeft in de wijk. ‘En 
zo hoort het ook. Ons geloof in God heeft alles te maken met ons dagelijks 
leven’149. Hij vindt het belangrijk om te kijken naar wat de wijk nodig heeft en 
hoe ze daar als kerken op in kunnen spelen. Zo is volgens hem ook de aandacht 
ontstaan van het buurtpastoraat voor moeders met jonge kinderen. Vandaar dat 
de buurtpastor zich nu met kinderwerk bezig houdt150. De wijkpredikant 
benadrukt dat de wijkgemeente in de loop der jaren zo nu en dan een stapje 
terug heeft moeten doen; ze is beperkt geworden in haar mogelijkheden. ‘Anders 
zou het ten koste gaan van de zorg onderling en dat willen we niet. Anders houdt 
de gemeente op met bestaan’151.  
De wijkpredikant vindt het belangrijk om als kerken ‘samen’ in de wijk aanwezig 
te zijn. Ten aanzien van de presentie als kerken in de wijk blijft er heel veel werk 
liggen, maar door alle krachten als christelijke kerken te bundelen, zouden ze 
veel meer kunnen doen volgens hem152. Op een kerkenraadsvergadering bracht 
hij naar voren dat een eventueel missionair diaconaal centrum zo breed mogelijk 
oecumenisch wat moet betekenen voor de wijk en dat ze zich daarom niet 
moeten vastleggen op de het gebouw van de Triumfatorkerk, vanwege het 
gevaar vast te lopen met partners. Er moeten niet vooraf deuren gesloten 
worden, vindt hij. Ook benadrukt Muntendam op diezelfde vergadering dat ze 
moeten beginnen bij wat Kanaleneiland nodig heeft en hoe je daar als kerk op in 
kunt gaan, in plaats van hoe zij het gebouw het beste kunnen benutten153. In het 
interview sprak hij wel een eigen voorkeur uit, namelijk een oecumenische 
samenwerking met de Rooms-katholieke kerk en het Apostolisch Genootschap. 
Deze kerken weten ook van het idee. Er is tijdens de Gebedsweekdienst in 
januari over gesproken en de beide kerken willen zeker betrokken worden bij de 
verdere plannen. Een samenwerking met migrantenkerken ziet hij wat minder 
zitten, ‘want deze zijn vaak streekkerken en voelen zich daardoor minder 
verantwoordelijk voor de wijk Kanaleneiland’154. Denkend aan de interreligieuze 
contacten moet zo’n centrum in ieder geval geen evangelisatiepost worden. Het 
is van belang dat de relatie met de moskee goed blijft, respect voor het geloof 
van de ander vindt Muntendam belangrijk. ‘Tegelijkertijd mogen we ook respect 

                                                 
148 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 7. 
149 Muntendam, ‘Wie kan in de toekomst kijken’, 60. 
150 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
151 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
152 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
153 Participerende observatie: Kerkenraadsvergadering, Utrecht, 16-03-2009. 
154 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
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vragen. Alleen zo ontstaat er een eerlijk gesprek over wat wij geloven’155. De 
wijkpredikant ziet de nieuwe ideeën niet als het laatste redmiddel om overeind te 
blijven. Het centrum is voor hem geen doel op zich. Het gaat hem meer om het 
samen, oecumenisch, iets te kunnen betekenen voor de wijk. ‘Wat de wijk nodig 
heeft, is het belangrijkste. En als de Triumfatorkerk als gebouw daar een rol in 
spelen kan, dan moeten we die mogelijkheid dankbaar benutten’156. Terzijde, ds. 
Muntendam woont zelf, net als ds. Van Winden niet in de wijk Kanaleneiland. Er 
kon destijds geen passende woning voor Muntendam gevonden worden in 
Kanaleneiland. 
 
Van Winden, de andere (parttime) predikant, vindt dat de Triumfatorkerk veel 
warmte kent, maar zeer naar binnen is gericht, ‘de initiatieven die er zijn doen te 
weinig appèl op mensen buiten de bestaande kring’157. Er is volgens hem een 
kleine groep met zeer trouwe en positieve mensen zeer actief. Echter, de meeste 
mensen die in de Triumfatorkerk kerken, doen wel iets in de gemeente. Hij vindt 
de initiatieven om op nieuwe gezichten uit te zijn minimaal terwijl de mensen het 
wel belangrijk vinden. ‘De ideeën zijn er wel, maar ontberen enigszins de 
structuur en sturing om in daden te worden omgezet’158.  
Mede door de contacten met de migrantenkerken is hij gaan nadenken over de 
levensvatbaarheid van een missionair diaconaal centrum of een kerkencentrum 
in het gebouw van de Triumfatorkerk. Op de contacten met deze kerken wordt 
verschillend gereageerd. Bij de gezamenlijke diensten die zijn gevierd was de 
opkomst vanuit de Triumfatorkerk substantieel en de reacties positief. Hij vindt 
het positief dat de veelkleurigheid van kerken in de wijk zo naar voren komt, 
want dit doorbreekt het beeld van de witte kerken. Hij ziet hierin ook een roeping 
voor de wijkgemeente: ‘Met je broeders en zusters zoek je contact. Zonder hen 
zijn wij niet compleet, en beperken we ons kennen van Christus’159. 
Hij ziet voor de Triumfatorkerk eventueel een mogelijkheid van gebruik door een 
constante multiculturele christelijke aanwezigheid in de wijk. Aan de ene kant 
heeft de wijkgemeente belang bij om lang in het gebouw te zitten, tegelijkertijd 
is er het belang om diaconaal en missionair elan te vinden. Een constructie met 
migrantenkerken zou hier prima bij kunnen passen.  
Van Winden stelt zich zo voor dat alle gemeenschappen die gebruik maken van 
het gebouw dingen voor zich blijven doen, maar meerdere keren per jaar samen 
een viering organiseren. Daarnaast kunnen ze gaan werken aan een gezamenlijk 
missionair project. ‘Dit zal nog heel wat discussie opleveren, zeker ook ten 
aanzien van de verhouding met islamieten. Maar die uitdaging aan gaan, kan ons 
allemaal alleen maar verdieping opleveren’160. 
De regionale functie die veel migrantenkerken hebben acht Van Winden in de 
praktijk niet problematisch. Deze kerken zijn in de dagelijkse praktijk op Utrecht 
georiënteerd. De leden hebben een hoge bereidheid tot actieve betrokkenheid en 
willen daar ook voor reizen. Hij proeft bij hen ook de uitdaging om christelijk 
aanwezig te zijn in de wijk en ze zien ook de nood. ‘De problematiek van 
Kanaleneiland bindt. Men is regionaal, maar ook sterk betrokken bij het geheel’. 
Van Winden vindt dat ze de kerk als verbindende context moeten uitbuiten ten 
bate van een positieve en effectieve christelijke presentie in de wijk. Zijn 

                                                 
155 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
156 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
157 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
158 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
159 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
160 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
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ervaring van de afgelopen twee jaar is dat er mogelijkheden liggen op 
Kanaleneiland om iets blijvends met migranten op te bouwen, juist op diaconaal 
en missionair vlak.  
De nieuwe ideeën worden door Van Winden ook wel enigszins als een 
overlevingsstrategie beschouwd, maar dan in tweede instantie. ‘Het uitgangspunt 
is niet dat de Triumfatorkerk moet blijven, maar dat ze als een kostbaar en 
onvervangbaar aanbod voor de wijk functioneert, zodat geloof, hoop en liefde op 
een praktische manier beschikbaar komen voor zoveel mensen die ernaar 
verlangen’161. Een manier om te revitaliseren is het volgens hem ook wel. Het is 
een belofte om als gemeente tot een manier van geloven en leven komt die bij 
haar én haar omgeving past. Om samen een bepaalde drijfveer te hebben 
waarmeer ze verder komt als gemeente én samenleving, in welke vorm dan ook.  
Een combinatie van een gezamenlijk initiatief met migranten én moskeeën acht 
Van Winden lastig, maar uitdagend. Migranten hebben vaak problemen met 
moslims vanuit de context in hun moederland. Daarnaast is voor veel migranten 
ons westers cultuur- en religierelativisme vreemd. Tussen ‘ecumenicals’ en 
‘evangelicals’ zit er internationaal een boeiend verschil in missionair zijn, aldus 
de predikant. Dat verschil hoeft overigens geen obstakel te zijn. ‘Het is misschien 
wel mogelijk om samen met moslims en migranten iets te doen, maar dan met 
een zeer lange adem. Het dwingt tot intensief theologisch debat. Eigenlijk erg 
goed.’162 Hij ziet er weinig perspectief in om samen met moskeeën missionair te 
zijn, daar vindt hij de contacten te weinig inhoudelijk voor. Wel kan het 
vruchtbaar zijn om meer in te zetten op samenwerking en mogelijk zelfs samen 
vieren. Op diaconaal vlak zijn er zijns inziens in eerste instantie meer 
mogelijkheden voor directe samenwerking met moslims. Hij schat de kans om 
echt samen een centrum of organisatie op te bouwen echter hoger met 
migranten. 
Hij vindt de contacten tussen de moskeeën (vooral de Turkse) en de 
Triumfatorkerk redelijk, die mogen nog uitgebreid worden wat hem betreft. 
Misschien kunnen ze samen wat voor de wijk betekenen. Bijvoorbeeld door 
samen voor ‘religie’ op te komen. Zijn ervaring is wel dat het moeilijk is om wat 
met de moskeeën op te bouwen. Binnen de Turkse moskee zijn vooral twee 
mensen actief, voornamelijk met ‘Samen Leven’. Van Winden is echter van 
mening dat er verder weinig moeite wordt gedaan om meer vrijwilligers te 
generen voor interreligieuze initiatieven. Ook is geen gezamenlijkheid ontstaan 
met de moskeeën, wat in Lombok bijvoorbeeld wel is gebeurd. De contacten met 
Marokkaanse moskeeën verlopen moeizaam. De ervaring van Van Winden is dat 
‘de islam aanwezigheid’ voornamelijk buiten de moskee te vinden is, want de 
meeste mensen komen er zelden of nooit. Volgens de predikant zou het jaren 
kosten om iets met de moskee op te bouwen en dan is het de vraag wat ze 
opbouwen. Dat is beslist de moeite waard, maar een moeilijke weg163.  
Beide predikanten vinden het dus belangrijk om present te zijn in de wijk als 
kerk. Ze hebben dit allebei in oecumenisch verband voor ogen. Van Winden 
spreekt daarbij meer de voorkeur uit voor een samenwerking met 
migrantenkerken, Muntendam noemt de Katholieke Kerkgemeenschap en het 
Apostolisch Genootschap als mogelijke partners. 
 
 

                                                 
161 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
162 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
163 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
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3.4.2 Een multifunctioneel gebouw  

Volgens Ammerman is het voor de identiteitsbepaling ook belangrijk om te kijken 
naar de verschillende kunstvoorwerpen van een geloofgemeenschap164. In deze 
subparagraaf staat het gebouw van de Triumfatorkerk centraal.  
De Triumfatorkerk werd in 1965 gebouwd (figuur 3.8). De architecten waren Jos 
en Leo de Jonge165. Deze architecten (vader en zoon) waren vooral in de 
naoorlogse wederopbouw actief met woningbouw, scholen en gebouwen in de 
sociale sector. Van de kerken die na de oorlog zijn gebouwd zijn die in Rijswijk 
(1959) en de Utrechtse Triumfatorkerk het bekendste166. Op 15 december 1965 
vond de eerste kerkdienst plaats in het gebouw van de Triumfatorkerk. 
 

  
Figuur 3.8: De in aanbouw zijnde Triumfatorkerk te Utrecht (167) 

 
Wanneer je via de hoofdingang het gebouw binnenkomt, kom je eerst in de hal. 
Hiervandaan kun je linksaf de kerkzaal in. Er komt weinig natuurlijk licht binnen 
in de kerkzaal, omdat er slechts aan één wand ramen aanwezig zijn. Als de zon 
niet schijnt, vind ik het een donkere zaal.  
In de interviews zijn gemeenteleden positief over het gebouw, onder andere om 
de prachtige lichtinval, de jaren 60 architectuur en de prettige kerkzaal168. Het is 
een toegankelijk gebouw, ook voor bijvoorbeeld rolstoelen. 
 

 Figuur 3.9: De kerkzaal(169) 
 

                                                 
164 Ammerman, ‘Culture and Identity in the Congregation’, 92. 
165 www.orgelsinutrecht.nl/utrtriumfator.php (accessed: 22-04-2009). 
166 www.wonen.rotterdam.nl/smartsite2062613.dws (accessed: 22-04-2009). 
167 www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1960-1970/8112  
7 (accessed: 22-04-2009). 
168 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009), Heleen Verboom (05-03-2009). 
169 www.orgelsinutrecht.nl/utrtriumfator.php (accessed: 22-04-2009). 
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Op een website over orgels in Utrecht staat dat het huidige orgel in 1974 werd 
gebouwd door Van Vulpen. Deze orgelbouwer plaatste identieke orgels in de 
Jeruzalemkerk en in de Vredeskerk. Op 8 maart 1974 werd het nieuwe orgel in 
gebruik genomen. Het snijwerk is van Jeanot Bürgi en het orgel verving een 
instrument van Ernst Leeflang170. 
 
 

 Figuur 3.10: Het orgel (171) 
 
 
In de kerk bevindt zich een reliëf sinds februari 1991, ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente van de 
Triumfatorkerk. Het kunstwerk is ontworpen door beeldhouwer 
Wout Maters en is aangebracht tegen de zijmuur van de kerk. 
Het staat symbool voor geboorte (wording), opstanding en 
overwinning. ‘De horizontale donkere onderpartij stelt de aarde 
voor, die zich als het ware opent voor de geboorte en de 
opstanding. Van daaruit rijzen gouden stralen triomfantelijk ten 
hemel. Ze verwijzen naar de overwinning van Christus, waaraan 
de Triumfatorkerk haar naam ontleent’172. 
 
               Figuur 3.11: Het reliëf (173) 

               
Naast de kerkzaal bevinden zich twee keukens in het gebouw van de 
Triumfatorkerk en nog vijf andere ruimtes. In één daarvan heeft de buurtpastor 
haar kantoor. De andere ruimtes worden gebruikt door de vier migrantenkerken, 
de Voedselbank, bijeenkomsten of vergaderingen van de burgerlijke overheid, 
een bloedafnamepost, enzovoorts. 
Concluderend, het valt op dat het gebouw van de Triumfatorkerk multifunctioneel 
is. De Triumfatorkerk biedt huisvesting aan verschillende instanties en 
migrantenkerken en heeft zo een faciliterende rol. De geloofsgemeenschap heeft 
een gastvrije houding naar medechristenen en de burgerlijke overheid.  
 

3.4.3 Gemeenteleden ten aanzien van de betekenis in de wijk 
Na deze meer beleidsmatige insteek komen nu de gemeenteleden aan het woord. 
Wat denken zij dat de Triumfatorkerk betekent? Zijn zij van mening dat het 
belangrijk is dat de kerk wat betekent in de wijk?  

                                                 
170 www.orgelsinutrecht.nl/utrtriumfator.php (accessed: 22-04-2009). 
171 www.orgelsinutrecht.nl/utrtriumfator.php (accessed: 22-04-2009). 
172 www.pnielkerk- triumfatorkerk.nl./index.php?option=com_content&view=article&id=42:triumfat 
orkerk&catid=22:gebouwen&Itemid=41 (accessed: 22-04-2009). 
173 www.pnielkerk-triumfatorkerk.nl./index.php?option=com_content&view=article&id=42:triumfat 
orkerk&catid=22:gebouwen&Itemid=41 (accessed: 22-04-2009). 
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Een aantal gemeenteleden denkt dat de Triumfatorkerk vooral van betekenis is 
voor mensen die ervan gebruik maken en voor mensen die al heel lang wonen in 
de wijk: het geeft het een gevoel van ‘thuiskomen’174, ‘andere mensen fietsen 
gewoon voorbij’175. Hogendoorn noemt ter aanvulling ook het psychologische nut 
van de Triumfatorkerk: doordat er nog kerken naast moskeeën staan en op 
zondagmorgen nog klokken beieren, door de officiële christelijke aanwezigheid 
laten ze zien dat de wijk toch niet helemaal islamitisch is176. ‘Zonder de kerk 
gaat de wijk richting een getto’177, denkt hij. Doordat er kerken op Kanaleneiland 
zijn, blijft de wijk gemengd. 
Voor Jansen heeft de kerk betekenis voor de armlastigen in de buurt, doordat er 
nu sinds november 2008 een Voedselbank zit in de kerk. De meeste vrijwilligers 
zijn verspreid over Utrecht kerkelijk betrokken. Tevens is de Voedselbank een 
middel om mensen te bereiken en is ze van mening dat de kerk er niet alleen 
moet zijn voor de kerkgangers178. Jansen twijfelde nog even of de Voedselbank 
wel onder de kerk valt. Uiteindelijk vindt ze van wel, want ‘hier kunnen we delen 
en geven, bovendien wordt de onderling band van het geloof gedeeld onder de 
vrijwilligers’179. 
Volgens de meeste gemeenteleden is de Triumfatorkerk naar binnen gericht. 
Naar de opvatting van Verboom is de kerk voor de wijkbewoners gewoon maar 
een gebouw en dat is fout: ‘De Triumfatorkerk heeft wel de intentie om naar 
buiten gericht te zijn, maar in de praktijk is ze naar binnen gericht’180. Jansen 
vindt dat het in het midden ligt, dat de Triumfatorkerk niet extreem naar binnen 
of buitengericht is. ‘Het ligt sterk aan de dominee. Zo is de een veel naar buiten 
gericht: op vreemden, andere kerken, migranten, enzovoorts. Hij neemt veel 
initiatief, heeft overzicht daarin en heeft een netwerkende rol’181. Bijna alle 
geïnterviewde gemeenteleden zijn van mening dat de Triumfatorkerk zich meer 
naar buiten kan richten: er zijn goede initiatieven, maar het kan meer182. In 
paragraaf 3.2.3 noemde gemeentelid Verboom al haar droom van een open 
gebouw. Zomer meent dat de kerk ook wat voor de autochtonen mag betekenen, 
omdat er voor de anderen al veel wordt gedaan. Door middel van 
rommelmarkten, huis-aan-huis informatie en door de deuren open te zetten kan 
de Triumfatorkerk zich meer dan buiten richten aldus Zomer183. Hogendoorn ziet 
mogelijkheden rondom het buurtpastoraat. Volgens hem kan de buurtpastor veel 
vrijwilligerswerk genereren, maar hij vreest dat de leden van de Triumfatorkerk 
te oud zijn om dit vrijwilligerswerk te doen. De visie van gemeentelid Bonthuis is 
dat de gemeente actiever gemaakt kan worden. Bovendien bevinden veel losse 
initiatieven zich op eilandjes. Ze merkt op dat de krachten meer gebundeld 
kunnen worden.  
Op het gemeenteberaad vonden 35 van de 45 personen dat de gemeente zich 
voornamelijk moet richten op mensen die (nog) niet betrokken zijn bij de kerk184. 
Daarbij werd wel opgemerkt dat gemeenteopbouw en toerusting een uitstraling 

                                                 
174 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
175 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
176 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
177 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
178 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
179 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
180 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
181 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
182 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009), Niels Hogendoorn (11-03-2009), Heleen Verboom 
(05-03-2009). 
183 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
184 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3. 
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naar buiten kunnen hebben, waardoor anderen getrokken kunnen worden185. Bij 
de vraag over het taalgebruik zei iets minder dan de helft dat ze zich moeten 
aanpassen in taalgebruik aan de huidige cultuur en samenleving. De grotere helft 
vindt dat bijzondere verhalen om bijzonder taalgebruik vragen186. 
Over het werk dat in het buurtpastoraat gebeurt, zijn de geïnterviewde 
gemeenteleden positief. Er klinken echter ook kritische geluiden. Zomer vindt dat 
de Triumfatorkerk teveel van het buurtwerk aan de buurtpastor heeft 
uitbesteed187. Bonthuis’ mening is dat de buurtpastor wel onderdeel is van de 
kerk, maar er tegelijk los van staat: ‘Ze heeft de kerk niet meegenomen’188. 
Volgens Hogendoorn hangt het werk wat naast de kerk. In de zienswijze van 
Hogendoorn is het knap van de buurtpastor dat ze in haar eentje aan het werk 
is. Ook dat ze er tegen kan dat ze maar een enkeling kan helpen en niet 
overspoeld wordt door alle andere mensen die ook hulp nodig hebben. Daarnaast 
zijn de gemeenteleden te weinig op de hoogte van wat er in het buurtpastoraat 
gebeurt189. Verboom sluit daarbij aan dat het buurtpastoraat ver van de 
wijkgemeente afstaat en de belangstelling vanuit de kerkenraad mager is. Er is 
weinig waardering richting de buurtpastor, vindt zij. ‘“Marieke is met kinderen 
bezig”, wordt er gezegd. Terwijl zij juist een brugfunctie wil zijn en wat kan 
toevoegen aan het gemeente-zijn’190. Op de beleidsdag van de kerkenraad is niet 
gesproken over het buurtpastoraat. 
Kortom: over het algemeen vinden de gemeenteleden vooral dat de 
Triumfatorkerk wat betekent voor de leden. Een enkeling ziet haar betekenis ook 
voor de wijk. Volgens de gemeenteleden is het echter wel belangrijk om wat voor 
de wijk te betekenen. Het buurtpastoraat wordt veelal los van de kerk gezien en 
dat moet veranderen.  
 
3.4.4 Gemeenteleden ten aanzien van de oecumene 
De geloofsgemeenschap van de Triumfatorkerk maakt gebruik van de termen 
‘smalle’ en ‘brede’ oecumene. Met de eerste wordt de christelijke oecumene 
bedoeld, met de tweede de interreligieuze oecumene.  
Er wordt tegen de samenwerking met andere kerken en moskeeën over het 
geheel genomen positief aangekeken door de gemeenteleden. Volgens hen is het 
bevorderlijk dat de multiculturele gemeenten gebruikmaken van de 
Triumfatorkerk. Ze vinden dat de kerken op deze manier iets uitstralen naar de 
wijk, het maakt de kerk aantrekkelijk. ‘Zo kunnen we laten zien dat er niet alleen 
grijze oude mensen komen op zondag’191, aldus Bonthuis. En Hogendoorn: ‘Dat 
je het gebouw deelt, zegt al wat. Ook al doe je verder weinig met elkaar’192. 
Bovendien lijkt het hem logisch dat migrantenkerken zich juist in multicultureel 
Kanaleneiland bevinden193. Ds. Van Winden merkte dat de opkomst vanuit de 
Triumfatorkerk bij de gezamenlijke diensten substantieel was en de reacties 
positief: ‘Dit moeten wij vaker doen’194. Bonthuis is van mening dat het sommige 

                                                 
185 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3. 
186 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 3-4. 
187 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
188 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
189 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
190 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
191 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
192 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
193 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
194 Interview met predikant Pieter van Winden (13-03-2009). 
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mensen onzekerheid geeft. ‘Ik denk dat sommige mensen het eng vinden dat er 
100 zwarte mensen in ons gebouw kerken’195. 
Over de relatie met de Katholieke Gemeenschap werd weinig gezegd. 
Hogendoorn noemde de samenwerking met de Katholieke Gemeenschap 
vergelijkbaar met de contacten met moskeeën. Hij beschouwt het als iets 
positiefs dat er contacten worden onderhouden met de moskee, ook al is het 
maar een beetje. Hij ziet een symbolische werking en daarom moeten de lijntjes 
open gehouden worden. ‘We hebben meer met moskeeën dan met mensen die 
niet gelovig zijn’196. Hij ziet een partnerschap met moskeeën wel zitten, vooral 
als het om praktische en diaconale dingen gaat. De mening van Bonthuis sluit 
hier bij aan: ‘Wanneer er een missionair diaconaal centrum komt, moet er samen 
met de moskeeën overlegd moet worden, omdat de wijk voor 80% bestaat uit 
mensen met een moslimachtergrond. Of misschien kunnen we met moslims om 
de tafel zitten om over diaconaat te praten’197. 
Op het gemeenteberaad klonken verschillende geluiden ten aanzien van de 
‘brede’ oecumene met de islam. Ik noem de belangrijkste:  

• ‘Het is belangrijk elkaar te vinden en respect voor elkaar te hebben. We 
liggen ook wel eens in de clinch, en zijn het niet met elkaar eens. Toch 
hebben we één God. Er zijn veel overeenkomsten’198. 

• ‘In Nederland wonen vele moslims. We moeten wel samenwerken, of we 
willen of niet. Het is belangrijk bruggen te slaan, dichter tot elkaar te 
komen. Met samen vieren zou een voorzichtige start gemaakt kunnen 
worden’199. 

• ‘Samen vieren zie ik niet zitten. Wij hebben Jezus als Heer. Het is echter 
wel belangrijk om elkaar te respecteren en lief te hebben’200. 

• ‘Het is belangrijk om de dialoog op een laag niveau te krijgen, namelijk in 
de gemeente zelf. Ik ben wel voorstander van samen vieren, er zijn 
momenten waarop dat kan’201.  

• ‘Er is wederzijds nog veel onbekendheid. Dat schept verwijdering’202.  
• ‘De Vredesloop op Tweede Pinksterdag en de gezamenlijk 4 mei viering 

brengen saamhorigheid’203. 
 
Samenvattend: vooral over de contacten met migrantenkerken zijn de 
gemeenteleden positief. Over de samenwerking met de Katholieke 
Kerkgemeenschap werd amper iets gezegd. De meningen zijn verdeeld als het 
gaat over de interreligieuze oecumene. Samenwerken vinden de gemeenteleden 
wel belangrijk, maar over samen vieren zijn er grote verschillen. 
 

3.4.5 Gemeenteleden over een ‘missionair diaconaal centrum’ 
In de interviews werd de verschillende gemeenteleden gevraagd naar de nieuwe 
ideeën voor een missionair diaconaal centrum. Er kwamen verschillende reacties 
op deze ideeën. Op één persoon na had iedereen over de plannen gehoord.  

                                                 
195 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
196 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
197 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
198 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 
199 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 
200 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 
201 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 
202 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 
203 Rapport: Verslag gemeenteberaad, 1. 



 72

Er werden door de geïnterviewden veel vragen gesteld rondom de motivatie en 
draagkracht. Bonthuis: ‘Ik zie het initiatief uiteindelijk als een manier om te 
overleven, meer dan dat er vanuit de noden in de wijk wordt gedacht’204. Soms 
denkt ze dat het gebouw misschien beschikbaar gesteld moet worden voor 
andere christenen die diaconaal willen zijn. Volgens haar weet de Triumfatorkerk 
te weinig van de nood en is er veel onmacht. ‘Misschien kunnen anderen daar 
beter mee omgaan’205.  
Verboom deelt dit en ziet het idee toch ook een beetje als overlevingsstrategie. 
Ze merkt op dat het ook zo vanuit de kerkenraad wordt gezien. ‘De 
Triumfatorkerk is te weinig bekend in de wijk, dus er wordt minder vanuit de wijk 
gedacht’206. Volgens haar is de Triumfatorkerk de grip een beetje kwijt, want ze 
weet niet wat er in de wijk speelt. Het maatschappelijk aspect van de wijk komt 
weinig ter sprake in de kerkenraadsvergaderingen, aldus Verboom. Maar ze 
benadrukt de samenwerking met andere kerken, mede omdat er vanuit de 
Triumfatorkerk niet genoeg mensen te generen zijn. ‘Het moet gezamenlijk 
gedragen worden, waar je samen kunt werken, moet je dat zeker doen’207. Wel 
moet er een goed gestructureerd plan zijn. Als motivatie voor een zo’n centrum 
noemt ze de grote mate van eenzaamheid in de wijk en mensen die zoekende 
zijn. Over het initiatief van de Voedselbank is ze zeer positief: het laat sociale 
bewogenheid zien en dat beschouwt ze als een mooie aanvulling van de 
kerkelijke activiteiten. Ook omdat de jongeren iets wilden doen. Ze denkt dat 
een centrum in de wijk aan een behoefte voorziet en dat ze daar vanuit hun 
kerk-zijn ook naar streven. ‘Ze moeten het oecumenisch proberen, want het gaat 
om de kwaliteit van mensen en de wijk’208.  
Hogendoorn is echter van opvatting dat de motivatie voor zo’n centrum nog te 
vaag op dit moment. De aanleiding is economisch in zijn ogen. ‘Daar zit je 
gewoon mee, of je wilt of niet’209. Hij zou het leuk vinden om te gaan werken aan 
de motivatie. Maar ‘als het alleen maar is omdat het moet, dan wordt het nooit 
groot’210. De kerkenraad dient te achterhalen wat de mensen er goed aan vinden, 
waar de dromen liggen. Zoals in de vorige paragraaf al naar voren kwam, kan de 
buurtpastor misschien veel vrijwilligerswerk generen. Bovendien vindt 
Hogendoorn het heel positief als het gebouw goed gebruikt gaat worden. Dat de 
kerken samen iets gaan doen, heeft een positieve uitstraling voor de wijk.  
De link met de buurpastor wordt ook door Zomer gemaakt. Ze vindt het een idee 
om zo’n centrum aan de buurtpastor te hangen, om haar werk meer een gezicht 
te geven. Tegelijkertijd is ze kritisch: ‘Ze zijn te laat’211. Volgens haar is er veel 
teleurstelling over de vorige poging voor zo’n diaconaal centrum. Tegelijkertijd is 
het dapper dat ze het nog een keer willen onderzoeken. In de perceptie van 
gemeentelid Zomer moeten ze het niet van de mensen in de gemeente hebben, 
maar van de studenten en jonge mensen in de wijk. En mensen moeten vooral 
niet denken dat een dergelijk centrum de gemeente kan redden. Daarbij vraagt 
ze zich af wat zo’n centrum kan toevoegen, omdat er al heel veel buurtwerk is. 
Uiteindelijk is haar beschouwing dat het een mooi en goed idee is, maar ze blijft 
realistisch. Eigenlijk vindt ze dat er niet een apart centrum voor opgericht hoeft 

                                                 
204 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
205 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
206 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
207 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
208 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
209 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
210 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
211 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 



 73

te worden. ‘De kerk is in principe al missionair’212. Dat idee mist ze in de 
Triumfatorkerk. 
Jansen denkt dat wanneer de kansen voor zo’n centrum er liggen, ze het zeker 
moeten doen. ‘Als het maar laagdrempelig is’213. De ervaring van Jansen is dat 
mensen in Kanaleneiland moeilijk te benaderen zijn. Ze ziet het als manier om 
dicht bij de buurt te komen.  
Kortom: de gemeenteleden zijn positief, maar kritisch over het idee voor een 
missionair diaconaal centrum. Er wordt getwijfeld aan de expertise van de 
Triumfatorkerk zelf, maar er worden mogelijkheden gezien in de samenwerking 
met anderen. Ook klinkt er veel ambivalentie door in de motivatie: de vraag is of 
het om de wijk gaat of om het voortbestaan van de Triumfatorkerk. 
 
3.5 Buurt en kerk 

In deze paragraaf wordt de buurt als uitgangspunt genomen: wat vindt de 
buurtpastor van het functioneren van de Triumfatorkerk in de wijk en waar 
bestaat haar werk uit? Verder heb ik een steekproef in de wijk gehouden over de 
betekenis van de Triumfatorkerk in de buurt.  
 
3.5.1 Buurtpastoraat 
De buurtpastor, Marieke Sillevis Smitt, noemt haar werk een ‘cadeautje van de 
kerk aan de buurt’214. Ze wil een bijdrage leveren aan de wijk en vindt dat mede 
een taak van de kerk, als één van de pijlers van de samenleving215. ‘Om 
bewoners – jong, oud, allochtoon, autochtoon – in Kanaleneiland te blijven 
bereiken, besloten de kerken in 2001 te starten met Buurtpastoraat […]. Het 
betekent dat je wel (geestelijke) zorg geeft aan mensen, maar die zorg laat 
inkleuren door de buurt zelf’216. Het uitgangspunt en de methodiek van het 
buurtpastoraat is de presentiemethode. In een rapportage van het 
buurtpastoraat wordt dit uitgelegd: ‘Hierbij wordt, middels een consequente 
aanwezig-zijn, zonder aanzien des persoons, de doelgroep als uitgangspunt 
genomen’217.  
In het begin zijn er enkele strubbelingen geweest rondom haar werkzaamheden. 
Dit lag voornamelijk aan de verschillende verwachtingen die er waren: de 
Triumfatorkerk wilde dat ze zich vooral richtte op de onkerkelijke Nederlanders, 
terwijl zij zich wilde richten op mensen van een andere afkomst, omdat de buurt 
daar om vroeg. Maar momenteel zijn de contacten weer goed. Er zijn nog steeds 
meningsverschillen, maar die kunnen er nu zijn. Volgens de buurtpastor komen 
die meningsverschillen vooral voort uit de verschillende uitgangspunten. Het 
maakt uit wanneer je denkt vanuit de wijk of vanuit de kerk. Sillevis Smitt 
beschouwt het buurtpastoraat als iets heel seculiers218. De rooms-katholieke kerk 
heeft de buurtpastor altijd benoemd als ‘onze buurtpastor’. Aan de andere kant 
waren de rooms-katholieken er zich ook erg van bewust dat de buurpastor 
protestant is, dus veel verwachtingen qua nieuwe kerkgangers hebben ze niet 
gehad. Eén verwachting was er wel: dat de buurtpastor een ding zou organiseren 
dat verbindend werkte en dat elk jaar terugkwam. Toen bleek dat het 

                                                 
212 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
213 Interview met Annemarie Jansen (04-03-2009). 
214 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
215 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
216 Brochure: Oecumenisch Buurtpastoraat Kanaleneiland, uitgegeven door de gemeente Utrecht. 
217 Rapport: Samenlevingsopbouw in Kanaleneiland. Een rapportage van het Oecumenisch 
Buurpastoraat Kanaleneiland 2004-2007, 3.  
218 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
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buurtpastoraat dat niet ging doen, maar zich anders ontwikkelde, heeft de 
Katholieke Kerkgemeenschap dat zelf opgepakt. Dit heeft zich geresulteerd in de 
Vredesloop: met Pinksteren wordt er een grote optocht voor de vrede 
georganiseerd in de wijk met activiteiten onderweg. Deze Vredesloop wordt 
ondersteund door kerken en moskeeën in de wijk. De buurtpastor werkt daar wel 
altijd aan mee, mede vanwege haar ervaringen en contacten met mensen in de 
wijk219. 
 
De buurtpastor ziet zichzelf als een missionair werker, want ze richt haar 
aandacht vooral op kinderen en ouderen. Deze mensen zijn in haar visie de 
zwakken in de wijk. Ze is betrokken bij de Vreedzame Straat en School, welke 
onderdeel zijn van de stichting Eduniek220. Deze programma’s hebben als doel 
om het sociale en emotionele klimaat op school en op straat te verbeteren. Ze 
nemen hierbij conflictoplossing als uitgangspunt221. De volledige doelstelling voor 
de Vreedzame School staat op de website en is als volgt: ‘De school ontwikkelt 
zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, 
leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich 
positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk 
voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En we 
bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en 
stimuleren actief burgerschap’222. De Vreedzame Straat is uit dit initiatief 
voortgekomen, met dezelfde principes, zij het gericht op de straat. Sillevis Smitt 
werkt nauw samen met de basisscholen en welzijnsorganisaties. Ook deze 
instellingen dragen bij aan de verbetering van het leefklimaat. Het verschil dat 
het buurtpastoraat maakt, is dat zij uitgaat van de presentiemethode. In het 
rapport over het buurtpastoraat staat: ‘Dit houdt in dat er individuele aandacht 
is, er wordt gewerkt vanuit de gedachte van de doelgroep en er is een 
kwalitatieve insteek’223. 
Naast de aandacht voor de kinderen, richt de buurtpastor zich op de ouderen. 
Hieronder vallen voornamelijk individuele bezoeken. Bovendien wordt er elke 
week een middaggebed en een ochtendgebed gehouden224. Op maandagmiddag 
in woonzorgcentrum ‘Huize Transwijk’ en op vrijdagochtend in de katholieke 
kerk225. 
De buurtpastor acht de Triumfatorkerk diaconaal betrokken. Vooral door middel 
van ‘Samen Leven’, de Voedselbank en het buurtpastoraat. Over de nieuwe 
ideeën voor een eventueel missionair diaconaal centrum is ze kritisch. Ze vraagt 
zich af wat welke belangen er spelen. Sillevis Smitt is bovendien bang voor een 
hype, omdat iedereen springt om Kanaleneiland tegenwoordig. De buurtpastor 
vraagt zich af of mensen gebruikt worden als middel om te blijven bestaan. 
Volgens haar draait het niet om jezelf als je diaconaal wilt zijn. ‘Dan dien je 
mensen en niet jezelf’226. De vraag waar ze het meest mee worstelt, is wat de 
Triumfatorkerk nu eigenlijk wil. Wat is haar ‘mission statement’; wat heeft ze te 
vertellen; wat betekent ‘kerk zijn’ voor de Triumfatorkerk? Het moet helder 
gecommuniceerd worden wanneer eigen belang de reden is voor een nieuw 

                                                 
219 E-mail van buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (06-05-2009). 
220 www.eduniek.nl en www.devreedzameschool.nl (accessed: 09-04-2009).  
221 www.devreedzameschool.nl (accessed: 09-04-2009). 
222 www.devreedzameschool.nl/index.asp?NavID=49 (accessed: 09-04-2009).  
223 Rapport: Samenlevingsopbouw in Kanaleneiland, 5.  
224 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
225 Wegwijzer, 18. 
226 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (12-02-2009). 
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initiatief. Daarnaast vindt ze dat ze niet om de islam heen kunnen in 
Kanaleneiland. Bovendien heeft de buurtpastor zorgen rondom de draagkracht 
van een eventueel nieuw centrum. Op dit moment is de Triumfatorkerk niet een 
partner in het geheel van de samenleving. Sillevis Smitt ziet misschien meer 
mogelijkheden met de jongeren waar ds. Van Winden contact mee heeft. Ze 
merkt tenslotte op dat er in het algemeen veel energie uitgaat naar structuren. 
Volgens de buurtpastor wordt het voor de vrijwilligers te zwaar. Iedereen moet 
hard lopen om alles draaiende te houden227.  
In een tweede gesprek met de buurtpastor had ze meer ideeën met betrekking 
tot een missionair diaconaal centrum228. Er is vooral behoefte aan ruimte om het 
buurtwerk in plaats te laten vinden. En in lijn daarvan denkt ze dat er een 
belangrijke faciliterende rol is weggelegd voor zo’n toekomstig centrum. Er is 
namelijk al heel veel buurtwerk dat zijn vruchten af begint te werpen. Ze merkt 
dat de wijk is veranderd ten opzichte van 2001. Het buurtwerk heeft, naast de 
repressie maatregelen van de politiek, daarin een belangrijke rol gespeeld.  
Haar droombeeld is dat een missionair diaconaal centrum faciliteert en 
tegelijkertijd een missie uitdraagt volgens de Vreedzame (hierboven uitgelegde) 
methode. Deze methode is bijbels volgens haar en ook door een christen 
opgericht (Ger Roos van Eduniek). Ze zou het fantastisch vinden als de kerk zich 
ook zou inzetten om een Vreedzame wijk te willen zijn. En dat de Triumfatorkerk 
dan zou meewerken in het geheel, door naast de kwetsbaren te gaan staan. Ze 
denkt dan aan de ouderen, want er zijn veel Nederlandse mensen eenzaam in de 
wijk. Maar ook zou het mooi zijn als de Triumfatorkerk zich zou specialiseren in 
communicatie. Ze moest om deze laatste opmerking een beetje lachen, omdat 
de Triumfatorkerk hier zelf ook veel in te leren heeft. ‘Maar we zijn allemaal 
leerling van Christus en niet Christus zelf’229. De Triumfatorkerk is volgens haar 
zelf ook ontvanger. De kerk geeft met zo’n centrum niet alleen een antwoord, 
maar heeft zelf ook vraag naar een Vreedzame wijk. Sillevis Smitt ziet de kerk 
als middel. Ze hoopt dat de Triumfatorkerk ook gaat inzien dat je mee kunt gaan 
in het geheel zonder je identiteit te verliezen. Ook de buurtpastor vindt dat een 
vierplek moet blijven. In de kerkdiensten zou er bijvoorbeeld gebeden kunnen 
worden voor een Vreedzame wijk.  
Het is volgens de buurtpastor belangrijk dat de Triumfatorkerk zelf leert hoe ze 
met conflicten om moet gaan. De machtsstrijd die ze in de kerkenraad gaande 
ziet, vindt ze zorgelijk. ‘Als je als witte Nederlanders al niet met elkaar kunt 
omgaan met conflicten, hoe wil je dan met andere zoveel meer verschillende 
clubs samenwerken?’230 In heel de wijk is dit probleem rondom interne conflicten 
te bespeuren. Veel mensen zijn met zichzelf bezig. Daarom is Sillevis Smitt zo 
positief over de methode van de Vreedzame organisatie.  
Een van de grootste problemen is dat de Triumfatorkerk geen doelgroep kiest. 
De buurtpastor: ‘Ze willen iedereen te vriend houden’231. Ze heeft in haar werk 
gemerkt dat wanneer je je bij de kwetsbaren opstelt, je veel kunt relativeren. 
Het geeft eerst veel conflicten als je voor een bepaalde doelgroep kiest, maar als 
je daar doorheen komt, kom je er weer sterker uit. Sillevis Smitt zou graag de 
kwetsbaren als referentiepunt zien, naast de bijbel en dergelijke. Haar 
verwachting is dat dan ook bepaalde discussies in de kerkenraad rondom 

                                                 
227 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis (12-02-2009). 
228 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
229 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
230 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
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liederen in de kerkdienst worden gerelativeerd232. Tijdens zulke discussies zag ze 
dat er een machtsstrijd gaande was. Ze zou wel het gesprek willen aangaan met 
die mensen die in de kerkenraad tegenover elkaar staan: ‘Wat zit er nu achter je 
opvattingen? Welk gevoel geeft het conflict je? Wat zie je als mogelijke 
oplossingen?’233 Over gevoel wordt in de vergaderingen niet gesproken, maar dat 
valt te leren. Het is goed als ze stil zouden staan bij wat er bij zo’n gesprek 
gebeurt, anders komen ze niet verder. Volgens de buurtpastor is het belangrijk 
om te bedenken wat de doelgroep aan zo’n discussie heeft. ‘Anders blijven we 
met onszelf bezig. Jezus identificeerde zich ook met mensen die erbuiten 
liggen’234. 
Tot slot merkte ze op dat een nieuw centrum wel ‘haar’ kant op moet gaan als 
het missionair én diaconaal wil zijn. Op de kerkenraadsvergadering van 16 maart 
2009 heeft ze ook kenbaar gemaakt dat een missionair diaconaal centrum niet 
om het buurtpastoraat heen kan. Behalve wanneer ze ervoor kiezen om een 
missionair centrum te zijn met de nadruk op evangelisatie, met bijbelstudies en 
dergelijke. Ze acht deze kans klein, omdat het niet zou passen bij de identiteit 
van de Triumfatorkerk. Maar mocht dit wel gaan gebeuren. De buurtpastor: ‘Dan 
blijf ik doorgaan met de diaconale poot’235. Het buurtpastoraat ziet ze dan als 
‘negatief christelijk’: het begint bij de ander. En zo’n centrum of de kerk is 
‘positief christelijk’: het begint bij jezelf236. ‘Maar…’, zo eindigde Sillevis Smitt het 
interview, ‘ik heb ook niet de waarheid in pacht, dus misschien kan zo’n centrum 
nog wel helemaal anders’237. 
Samenvattend: enerzijds vindt de buurtpastor de Triumfatorkerk diaconaal 
betrokken op de wijk, maar tegelijkertijd vindt ze haar op dit moment niet een 
partner in het geheel van de samenleving. Ze is kritisch ten opzichte van de 
motivatie van de Triumfatorkerk voor een missionair diaconaal centrum en weet 
niet precies welke mission statement de geloofsgemeenschap heeft. Volgens de 
buurtpastor is het belangrijk dat de Triumfatorkerk een duidelijke doelgroep gaat 
kiezen. Ze ziet een belangrijke faciliterende rol weggelegd voor het gebouw van 
de Triumfatorkerk, waar vervolgens de geloofsgemeenschap ook een bijdrage 
aan kan leveren. Even terzijde, de buurtpastor woont net als de beide 
predikanten zelf niet in de wijk.  
 
3.5.2 Steekproef in de wijk 
Op 20 maart 2009 ben ik naar het winkelcentrum tegenover het gebouw van de 
Triumfatorkerk gegaan en heb daar een steekproef gehouden. Ik heb ongeveer 
35 mensen aangesproken of ze bekend waren met ‘het gebouw aan de overkant’. 
In deze subparagraaf worden de resultaten weergegeven. 
Bijna iedereen wist wel dat het een kerkgebouw was, op 4 mensen na. 1 persoon 
dacht dat het geen kerk meer was, maar dat er alleen bijeenkomsten van de 
burgerlijke overheid werden gehouden, de andere 3 mensen wisten niet dat het 
een kerkgebouw was.  
Ik vroeg de mensen die wisten dat het een kerk was naar de betekenis ervan 
voor de wijk. Eén derde had geen idee wat de kerk voor de wijk betekende of 

                                                 
232 In een kerkenraadsvergadering (16-03-2009) waar ik ook bij was, was er een heftige discussie 
over de liturgie, bijvoorbeeld over het wel of niet zingen van ‘Evangelische liederen’.  
233 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
234 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
235 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
236 Dit onderscheid tussen ‘negatief’ en ‘positief’ christelijk maakte ze ook tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 16-03-2009. 
237 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
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wat de kerk aan activiteiten organiseert. Eén derde zei dat het geen betekenis 
heeft voor de wijk. Ze gaven daarbij de volgende opmerkingen: 

- ‘Het zijn toch allemaal Marokkanen hier’. Of, door een allochtone 
Nederlander: ‘Er zijn veel buitenlanders’. 

- ‘Hij mag van mij weg, het heeft toch geen nut, waarom staat hij er nog’. 
- ‘Naast het klokkengelui in de wijk, heb ik geen idee hoeveel mensen er 

naar toe gaan’. 
- ‘Voor mij niet, ik weet niet welke kerk dit is. Het heeft weinig betekenis 

denk ik, omdat hier veel moskeeën zijn. Op zondag zie ik alleen oude 
mensen voor mijn raam langs naar de kerk gaan. Ik hoor wel eens dat je 
er kunt koffiedrinken of eten’. 

 
Volgens één derde had de kerk dus wel betekenis. Ze formuleerden dit als volgt: 

- ‘Voor veel oudjes wel, maar voor de buitenlanders niet’. 
- ‘Het luiden van de klokken is rustgevend. Ik vind het goed dat mensen 

religieus bezig zijn’. 
- ‘Voor kerkgangers heeft de kerk betekenis. Verder worden er 

vergaderingen voor de bewoners georganiseerd en kun je bloedprikken. 
Zo draag het wat bij aan de wijk’. 

- Opvallend vond ik dat door een Marokkaanse man werd gezegd: ‘De kerk 
hoort bij de wijk. Ze heeft waarde voor de christelijke mensen, voor de 
beeldvorming vooral. Mensen interesseert het niet of het een rooms-
katholieke of protestantse kerk is. Ik denk dat voor 80/90% van de 
mensen hier deze kerk alleen een gebouw is. Op zondag zie ik er veel 
mensen. Ik denk dat veel mensen die je hier zult spreken onwetend zijn, 
analfabeet, niet zo slim, er weinig van afweten en zwart-wit denken. Ze 
zijn niet geïnteresseerd in geloof. Daar moet je rekening mee houden met 
het beeld dat je krijgt van de mensen hier’. 

- Een vrouw die kerkte bij de Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland: 
‘Er gaan al zoveel kerken dicht, het is goed dat de kerk blijft in de wijk’. 

- ‘Voor mezelf heeft het geen betekenis, maar voor de oudere generatie wel. 
Het wordt denk ik niet heel erg gemist, vanwege de religieuze achtergrond 
van de meeste mensen hier. Ik heb zelf ooit een folder of een uitnodiging 
gekregen, maar verder nooit contact gehad. De ontkerkelijking neemt hier 
toe, net als het aantal allochtonen. De kerk zal alleen voor de kerkgangers 
een gemis zijn’. 

- Twee oudere autochtone mannen: ‘Het is geen moskee. Niemand gaat 
toch meer naar de kerk tegenwoordig! Ik ben rooms-katholiek, maar ik 
geloof voor me eigen. Of het belangrijk is dat er een kerk naast een 
moskee staat? Ja! Zij een gebouw, wij een gebouw’.  

- Een Afrikaanse man die kerkte bij de Baptistengemeente op 
Kanaleneiland: ‘De christelijke presentie is van grote betekenis! Het is een 
voorbeeld in de wijk, een mogelijkheid voor moslims om christen te 
worden’. 

 
Vanuit deze steekproef trek ik de volgende conclusies. Een derde vindt dat de 
Triumfatorkerk geen betekenis heeft in de wijk, een derde weet niet wat de 
betekenis is. Het derde deel dat overblijft, ziet wel een betekenis voor de wijk. 
Voornamelijk voor kerkgangers. Daarnaast als multifunctioneel wijkgebouw en 
voor het gezicht van de wijk (een kerk naast een moskee). Tweederde van de 
mensen ziet dus geen betekenis voor de wijk of heeft hier geen ideeën over. 
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Verrassend vond ik de opmerking van de Marokkaanse man dat de kerk bij de 
wijk hoort. Bovendien was hij ook kritisch over de buurtbewoners. 
 
3.6 Theologische identiteit en spanningsvelden 
Volgens Ammerman zijn de theologieën van een geloofsgemeenschap op velerlei 
manieren te ontdekken, bijvoorbeeld in de credo’s, hoe men spreekt over God en 
mens en hoe de Schriften worden gebruikt238. Deze noemt Schreiter de expliciete 
theologieën. Daarnaast heeft hij het over impliciete theologieën: ‘Implicit 
theologies are theologies or fragments of theologies that inform the 
congregation’s life but are not necessarily acknowledged or overtly expressed’239.  
Vaak liggen de expliciete en impliciete theologieën met elkaar overhoop volgens 
Schreiter. Hij meent dat de impliciete theologieën cruciaal zijn om het 
gemeenteleven te begrijpen, want ze hebben vaak de overhand op de mission 
statement van een gemeente. Of ze brengen waarheden naar boven over de 
geloofsgemeenschap die eigenlijk niemand wil horen240. De expliciete theologie 
zegt meer over wat een geloofsgemeenschap wil, de impliciete theologie laat zien 
wat een geloofsgemeenschap doet. 
Ammerman merkt op dat de ‘mission orientation’, hoe de gemeenschap zich 
verhoudt tot de context, mede verband houdt met de theologie van de 
geloofsgemeenschap. ‘Closely related to its theology is the congregation’s 
“mission orientation”, its sense of how God works in the world and what God 
wants people to do’241. Geloofsgemeenschappen verhouden zich op verschillende 
wijzen tot hun context. Gemeenteleden onderling kunnen er verschillend over 
denken wat zij vinden dat de meeste wenselijke oriëntatie is.  
In de interviews met de gemeenteleden kwam naar voren wat de Triumfatorkerk 
wil (expliciet) en doet (impliciet). In de volgende twee subparagrafen komen 
twee thema’s aan de orde waarin enkele spanningsvelden tussen de impliciete en 
expliciete theologieën worden weergegeven. Deze twee thema’s zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
3.6.1 Eredienst 
‘Elke zondagochtend komen we als gemeente samen om God en elkaar te 
ontmoeten’242. Zo begint de ‘Wegwijzer’ het hoofdstuk over de eredienst. Met het 
woord ‘ontmoeting’ omschrijft de Triumfatorkerk de eredienst: in eerste instantie 
met God, daarnaast met elkaar. De eredienst is het kloppend hart van de 
gemeenschap. In de liturgie zijn er een aantal continue en belangrijke 
elementen. Deze zijn: de Schriftlezing(en) in combinatie met de verkondiging; de 
gebeden met responsies; de liederen uit het Liedboek en Tussentijds; tenslotte 
het orgelspel waarbij ook wordt aangegeven welk stuk de organist speelt. 
Er zijn verschillende interne factoren die van invloed zijn op de eredienst. De 
opmerkingen van de kerkrentmeesters in paragraaf 3.2.1 brachten naar voren 
dat de verschillen vooral op het gebied van de eredienst erg groot zijn tussen de 
voorheen aparte wijkgemeenten. Dit zal het schrijven van een beleidsplan 
bemoeilijken. Volgens de kerkrentmeesters wordt het tijd dat de gemeenteleden 
om de tafel gaan zitten en met elkaar delen wat hen nu drijft243. Tijdens de 
interviews kreeg ik het idee dat niet alles uit het verleden goed is uitgesproken, 
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omdat bijna iedereen wel een keer zei: ‘Dit moet je niet opschrijven hoor’. 
Daarnaast blijkt uit de interviews dat niet alle gemeenteleden binnen de 
Triumfatorkerk alles bij het oude willen houden. Een aantal gemeenteleden 
merkte ook op dat er meer openheid en mogelijkheid tot gesprek mag zijn244. 
De Triumfatorkerk wil (expliciete theologie) dat de eredienst centraal staat en 
doet (impliciete theologie) dit ook. De gemeenteleden die ik heb geïnterviewd 
leggen de nadruk op de liturgie en het vierende elementen ervan. De viering 
staat inderdaad in het middelpunt van deze geloofsgemeenschap. Door de 
kerkdienst worden de gemeenteleden samen gebracht en de eredienst wordt als 
zeer waardevol geacht. 
Mede naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering die ik heb geobserveerd 
blijkt dat men in de Triumfatorkerk gehecht is aan een bepaalde manier van 
vieren. Er is weinig ruimte voor veranderingen245. Dit laatste kan spanningen 
opleveren tussen wat de Triumfatorkerk wil en wat ze doet. Ze wil graag meer 
betekenis krijgen in de wijk en kijken naar nieuwe mogelijkheden. De eredienst 
mag echter niet of nauwelijks aangetast worden. De vraag is of dit mogelijk is. 
En zegt de manier waarop de Triumfatorkerk omgaat met de eredienst iets over 
haar houding ten opzichte van de buurt? Zowel gemeenteleden als kerkenraad 
willen dat de Triumfatorkerk meer gaat openstaan naar de wijk, maar doet ze dat 
ook door middel van de eredienst? Kunnen bepaalde gewoontes en tradities 
bespreekbaar gemaakt worden of zelfs veranderen, mocht dat het beste zijn voor 
de wijk? Tot nu toe wil de Triumfatorkerk open staan naar de wijk, maar wil 
daarbij liever niet dat de eredienst verandert. 
 
3.6.2 Christelijk getuigenis 
De Triumfatorkerk wil meer gaan betekenen voor de wijk en doet dit voor een 
deel ook. Door middel van de Voedselbank, ‘Samen leven’, het buurtpastoraat, 
enzovoorts. Deze activiteiten laten zien dat de geloofsgemeenschap er op uit 
gaat en de mensen in de wijk ontmoet waar ze zijn. Ook al is de Triumfatorkerk 
door de jaren heen kleiner geworden, er is een blijvend gevoel van ‘commitment’ 
aan de wijk en de kerkgemeenschap. Gemeenteleden zijn gehecht aan hun 
gemeenschap, maar willen daarnaast ook christelijk getuige zijn in de buurt. Dit 
kwam ook naar voren in paragraaf 3.3.3 waarin de diaconie als taak van de hele 
gemeente wordt gezien. De geloofsgemeenschap vindt het belangrijk om als kerk 
aanwezig te blijven in de wijk. In de praktijk is de Triumfatorkerk meer een 
vierende dan een dienende gemeenschap. Zoals hierboven vermeld staat, valt de 
nadruk op de zondagse eredienst. De eredienst is bijna een synoniem voor ‘kerk’. 
Bovendien is het een activiteit waarbij mensen naar de kerk toe moeten komen 
en niet waarbij de kerk naar de mensen gaat. Blijkbaar is de eredienst het hart 
van de identiteit van de Triumfatorkerk. Hier wordt hun geloof vooral beleefd en 
gevoed. Wat de Triumfatorkerk dus vervolgens wil in de wijk zal op een of 
andere manier geënt moeten zijn op het hart. Een aandachtspunt hierbij is de 
plek van de Geest en de geestelijke aspecten van kerk-zijn. Sommige 
gemeenteleden maakten zich hier zorgen over, evenals over de plek van het 
gebed246.  
Verder kan door het accent op de zondagse eredienst afstand ontstaan met de 
realiteit van elke dag. Om het met een beeld te zeggen: hierdoor kan de 
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Triumfatorkerk een eiland gaan worden waar alleen op de zondag de boot vaart 
om naar de eredienst te gaan. Op deze manier kunnen er geen ontmoetingen 
plaatsvinden met mensen uit en in de wijk.  
Rondom het hart van de geloofsgemeenschap vinden nog andere activiteiten 
plaats. Over de waarde van deze activiteiten wordt door gemeenteleden en 
predikanten van mening verschild. Bijvoorbeeld of ‘Simple Church’ en de 
Voedselbank ook kerk zijn. Volgens de kerkenraad ben je in ieder geval geen 
kerk meer wanneer je een verhuurcommissie wordt247. Door de kerkrentmeesters 
wordt een spanningsveld geconstateerd: ‘Wil je kerk zijn voor de wijk of je 
missionaire boodschap promoten?’248  
Momenteel is het niet duidelijk wat de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk 
met betrekking tot de missionair diaconale plannen wil. Er worden wel drie 
mogelijkheden genoemd bij een eventueel missionair diaconaal centrum: een 
samenwerking met de ‘blanke’ kerken, de ‘gekleurde’ kerken of met de 
burgerlijke overheid (kerk en staat of kerk en moskee vallen hieronder). Andere 
opties, het einde van het bestaan van de geloofsgemeenschap of de verkoop van 
het gebouw, worden niet als officiële mogelijkheid genoemd. Impliciet zegt dit 
veel over de wijkgemeente: ze doet zich (bewust of onbewust) groter voor dan 
ze is en/of heeft het vertrouwen dat er een vierplek in Kanaleneiland zal blijven.  
De Triumfatorkerk wil door middel van het gebouw en de viering aanwezig zijn in 
de wijk en doet dit ook.  
 
3.7 Samenvatting en conclusie 
Het gemiddelde aan activiteiten deelnemende lid van de Triumfatorkerk is vrouw, 
autochtoon, alleenstaand en 65plus, met een modaal inkomen. Het verschil met 
de context is groot: er bevinden zich geen Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
in de kerk. Ook het aantal jonge mensen die actief is, ligt laag, hoewel er wel 
nieuwe initiatieven zijn. Onder de administratieve leden zijn er meer mensen te 
vinden met een lager inkomen, wat overeenkomt met de wijk. De grootste 
overeenkomst is dat er veel alleenstaanden zijn.  
De Triumfatorkerk wordt gekenmerkt als een vergrijsde gemeenschap die 
betrokken is op elkaar en waarbij de liturgie belangrijk wordt geacht. Ook vindt 
ze het van belang om kerk in de wijk te zijn. Dit is zowel op beleidsniveau als bij 
de gemeenteleden te bespeuren. Over het algemeen vinden de gemeenteleden 
dat de betekenis van de Triumfatorkerk voor de wijk te weinig is en dat de kerk 
vooral intern gericht is. Deze conclusie kan ook getrokken worden vanuit de 
steekproef in de wijk. Daarnaast vinden de gemeenteleden dat het 
buurtpastoraat wat los van de kerk wordt gezien. Toch bleek uit het vorige 
hoofdstuk dat de Triumfatorkerk verschillende contacten heeft met andere 
religieuze gemeenschappen en maatschappelijke instanties. De Triumfatorkerk 
probeert speler in het geheel van de maatschappij te zijn. De laatste tijd wordt 
er meer aandacht besteed aan de contacten met migrantenkerken, waardoor 
meer wordt aangesloten op de context. Vanuit het beleid over gebouwen en het 
belang van kerkelijke presentie wil de Triumfatorkerk onderzoeken wat mogelijk 
is om oecumenisch in de wijk aanwezig te zijn en blijven. Mocht een 
oecumenisch diaconaal centrum niet haalbaar zijn, dan wordt geadviseerd om de 
oprichting van een migrantenkerkcentrum te onderzoeken. Over de 
oecumenische partners zijn de meningen in de kerkenraad, onder de predikanten 
en gemeenteleden, verdeeld. Over het idee voor een missionair diaconaal 
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centrum zijn ze allen positief. Er wordt door gemeenteleden echter getwijfeld aan 
de expertise van de Triumfatorkerk zelf, terwijl er wel verschillende 
mogelijkheden gezien worden voor de samenwerking met anderen. 
Het gebouw van de Triumfatorkerk heeft een multifunctionele rol in 
Kanaleneiland. De facilitering aan migrantenkerken, burgerlijke instanties en 
dergelijke is groot. Vanuit de steekproef in de wijk lijkt dit ook bekend te zijn bij 
de wijkbewoners. Er heerst een gastvrije houding naar medechristenen en de 
burgerlijke overheid.  
Wat betreft de geschiedenis is er sinds het begin van de Triumfatorkerk veel 
veranderd. De gemeenteleden zijn een minderheid geworden in de wijk, mede 
door de beslissingen door de overheid en de toename van ontkerkelijking. De 
eenwording met de Pniëlkerk heeft veel spanningen en conflicten meegebracht. 
Toch heerst er nog steeds dezelfde passie als in 1959 om zich in te zetten voor 
de wijk om deze op te bouwen. Met deze passie wordt ook naar de toekomst 
gekeken. De gemeenteleden willen zich er voor inzetten dat er een plek van 
viering blijft in Kanaleneiland. Hoewel ze zich zorgen maken over het gebrek aan 
menskracht en het uitvoeren van nieuwe ideeën.  
Het hart van de theologische identiteit van de Triumfatorkerk ligt bij de 
eredienst. Zij is vooral een vierende gemeente en in mindere mate een dienende 
gemeente. Wat de Triumfatorkerk wil en doet, komt niet altijd overeen. In ieder 
geval vindt de geloofsgemeenschap het belangrijk dat een vierende 
gemeenschap aanwezig blijft in de wijk. Ook al ligt de nadruk op het vieren 
verbaasde het mij bij hoeveel activiteiten de Triumfatorkerk toch betrokken is op 
missionair en diaconaal gebied.  
 
Gezien de vraagstelling van mijn scriptie zijn de volgende conclusies te trekken: 
de Triumfatorkerk is vooral een vierende gemeenschap en bevat daarnaast 
enkele dienende elementen. Door de afname en vergrijzing van de 
gemeenteleden wordt het moeilijk om extra activiteiten te gaan organiseren. Hier 
wordt in het volgende hoofdstuk op ingezoomd.  
De Triumfatorkerk heeft verschillende keuzes gemaakt om missionair en 
diaconaal aanwezig te zijn in de wijk. Opvallend is de samenwerking met 
anderen: onder andere met de ISKB en de Katholieke Kerkgemeenschap worden 
er allerlei activiteiten georganiseerd. De Triumfatorkerk probeert kerk te zijn met 
anderen in de wijk. Volgens Bosch een belangrijk element van het missionaire 
wezen van geloofsgemeenschappen (zending als kerk-met-anderen). De opbouw 
van de wijk staat centraal en niet de groei van de kerk. Het gaat de kerk om het 
koninkrijk. Zending als ‘missio Dei’ wordt benadrukt: zending is in eerste 
instantie het werk van God. Bosch schrijft: ‘There is mission because God loves 
people’249. Daarnaast gaat er een gemeenschappelijk getuigenis uit van de 
samenwerking met andere christelijke geloofsgemeenschappen. Onder meer 
doordat migrantenkerken medegebruik maken van het gebouw van de 
Triumfatorkerk en er oecumenisch vieringen en overleggen plaatsvinden. 
Door middel van de maaltijden die in de wijk worden georganiseerd en de 
Voedselbank zet de Triumfatorkerk zich in voor de nood die er is in 
Kanaleneiland. De missionaire identiteit van de geloofsgemeenschap wordt geuit 
door er te zijn voor mensen ‘aan de rand’. In dit geval de ouderen en de 
zwakkeren. 
Deze activiteiten worden echter niet of nauwelijks met de eredienst in verband 
gebracht. Om terug te komen op zending als contextualisatie: de Triumfatorkerk 
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slaagt er (nog) niet in om de ‘orthodoxie’ en de ‘orthopraxie’ met elkaar in 
verbinding te brengen. Het geloof op zondag en het leven van alle dag zijn teveel 
gescheiden van elkaar. Het gegeven dat geen van de drie predikanten die actief 
zijn in en rondom de Triumfatorkerk in Kanaleneiland wonen, is ook niet 
constructief. De presentie van de predikanten in de context zou de missionaire 
betrokkenheid kunnen vergroten. De Triumfatorkerk zou zich hierop kunnen 
beraden.  
Er zijn contacten tussen de Triumfatorkerk en moslims in de wijk. De 
interreligieuze dialoog vindt dus plaats. Voornamelijk in samenwerking met de 
ISKB en door middel van de werkgroep ‘Samen Leven’. De dialoog gebeurt in het 
bijzonder rondom maaltijden. Hierdoor komt de nadruk te liggen op ontmoeting. 
Er liggen meningsverschillen in hoeverre de relaties die er al zijn uitgebouwd 
moeten worden. Bijvoorbeeld door samen vieringen te gaan organiseren.  
Ook de buurtpastor is nauw betrokken bij de contacten met moslims in de wijk. 
Alleen hiervoor geldt ook weer dat haar werk niet of nauwelijks in de eredienst 
naar voren komt. Er werd daarnaast een aantal keer aangegeven dat het 
buurtpastoraat los staat van de Triumfatorkerk. De Triumfatorkerk dient zich ook 
te bezinnen op het gegeven dat veel werk in de wijk alleen/vooral door de 
buurtpastor wordt gedaan. Het missionair zijn van de kerk wordt volgens Bosch 
ook beleefd in de dienst door het hele volk van God. Niet alleen professionals 
dienen zending te bedrijven. De gehele geloofsgemeenschap is een gezonden 
gemeenschap. Maar dit laatste houdt verband met de middelen waarover het 
volgende hoofdstuk zich bezint.  
Vanuit de verschillende elementen van Bosch wil ik het element van zending als 
evangelisatie nog benoemen. Volgens Bosch geldt evangelisatie als ‘an essential 
dimension of the total activity of the Church’250. Door ds. Muntendam en de 
buurtpastor zijn er een aantal opmerkingen gemaakt rondom evangelisatie. 
Muntendam wil niet dat een missionair diaconaal centrum een evangelisatiepost 
gaat worden. Ook de buurtpastor verwacht niet dat het centrum de nadruk legt 
op evangelisatie. Dit terwijl Bosch evangelisatie essentieel vindt. Hij merkt op: 
‘Basic to my considerations is the conviction that mission and evangelism are not 
synonyms but, nevertheless, indissolubly linked together and inextricably 
interwoven in theology and praxis’251. Het zou goed zijn wanneer de 
Triumfatorkerk opnieuw de plaats van evangelisatie doordenkt in het geheel van 
haar missionair zijn. Misschien helpt onder andere dit element van evangelisatie 
hoe de Triumfatorkerk zich kan onderscheiden van andere seculiere, religieuze of 
kerkelijke organisaties binnen de samenleving, het centrale spanningsveld van de 
dimensie cultuur en identiteit252.  
Over het algemeen valt op dat het gebouw van de Triumfatorkerk een centrale 
rol speelt in de activiteiten. De werking gaat echter meestal van buiten naar 
binnen, dan andersom. Om de missionaire en diaconale betrokkenheid te 
vergroten zou hierop bezonnen moeten worden. De Triumfatorkerk zou er goed 
aan doen om vanuit de eredienst naar de wijk te vertrekken, aangezien de 
viering in het middelpunt staat. De missionaire en diaconale betrokkenheid kan 
vergroot worden door de activiteiten die er al zijn te accentueren in de dienst op 
zondag. Door middel van gebed en presentatie van de activiteiten worden de 
gemeenteleden betrokken bij de verschillende dienende activiteiten die er in de 
wijk worden uitgevoerd door de geloofsgemeenschap. Alle losse initiatieven die 
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er zijn, kunnen op deze manier gebundeld worden in de eredienst, waardoor 
gemeenteleden zich er ook bewust van worden wat er allemaal in de wijk 
gebeurt.  
Zoals in het hoofdstuk over context werd geconcludeerd is er veel veranderd in 
Kanaleneiland de afgelopen vijftig jaar. Aan het eind van dit hoofdstuk over 
cultuur en identiteit kan geconcludeerd worden dat de Triumfatorkerk zich in 
heeft gezet om eerdere posities of overtuigingen te veranderen en/of bij te 
stellen. Het is echter ook duidelijk geworden dat op sommige gebieden nog meer 
gedaan kan worden waardoor ook de missionaire en diaconale betrokkenheid 
vergroot wordt. 
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HOOFDSTUK 4: STRUCTUUR EN MIDDELEN 

 
 
4.1. Inleiding 
Ik probeer in dit hoofdstuk te achterhalen hoe deze geloofsgemeenschap wordt 
opgebouwd, vormgegeven en geordend en welke middelen daartoe worden 
gebruikt. Volgens Brouwer is structuur een relationeel begrip: het gaat over 
relaties tussen individuen en tussen groepen en partijen1. Hij formuleert het zo: 
‘Structuur is de vorm waarin organisaties de samenhang van mensen en 
middelen optimaliseren’2. Met middelen bedoelen we zowel materiële (geld, 
vermogen, grond, gebouwen, personeel) als immateriële (het imago, 
vrijwilligers, betrokkenheid, kwaliteit en spiritualiteit) zaken. Kortom alles wat 
nodig is om de doelen van de geloofsgemeenschap te bereiken3.  
Door aandacht te besteden aan de verschillende processen binnen de 
Triumfatorkerk kunnen bijvoorbeeld de obstakels om te veranderen helder 
worden en ook kunnen sterke en zwakke kanten ontdekt worden4. De 
Triumfatorkerk kan misschien wel ideeën hebben om haar missionaire en 
diaconale betrokkenheid te vergroten, maar misschien is dit qua structuur en 
middelen niet mogelijk.  
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: de interne en externe structuren komen 
allereerst aan bod. Vervolgens geeft paragraaf 4.3 weer hoe het met de 
materiële middelen gesteld is. Paragraaf 4.4 gaat over de vrijwilligers en de 
betrokkenheid bij de Triumfatorkerk. Het hoofdstuk eindigt met een 
samenvatting en conclusies. 
 
4.2 Interne en externe structuren  
In deze paragraaf draait het om de relaties binnen de gemeente. Er wordt vooral 
aandacht besteed aan de verbindingslijnen tussen de gemeenteleden en de 
kerkenraad. Daarnaast komt het takenpakket van de predikanten aan bod. 
Vervolgens wordt er gekeken hoe de verhouding is van de Triumfatorkerk tot de 
PGU: profileert zij zich vooral centraal of lokaal? Deze paragraaf sluit af met de 
externe relaties. 
 
4.2.1 Gemeenteleden en kerkenraad 
De Triumfatorkerk is sinds 2005 onderdeel van de wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk. Deze van oorsprong twee aparte kerken vormen samen één 
kerkenraad. Er bestaan geen regels voor het minimum percentage leden 
aanwezig moet zijn van één van beide kerken. Momenteel zijn de leden van de 
Triumfatorkerk ondervertegenwoordigd. De scriba en de voorzitter zijn afkomstig 
uit de Pniëlkerk. Beide predikanten zijn lid van de kerkenraad. In totaal zijn er 27 
ambtsdragers. Bij een gemiddelde kerkenraadsvergadering zijn 15 mensen 
aanwezig.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kleine en de grote kerkenraad. In de 
kleine kerkenraad worden de werkvelden met hun vertegenwoordigers 
besproken, de ‘kleine’ zaken van het reilen en zeilen van de gemeente. Deze 
zijn: (1) Diaconie; (2) Publiciteit; (3) Pastoraat; (4) Financiën; (5) Vorming en 
Toerusting; (6) Eredienst; (7) Jeugd en Jongeren; en (8) Werkgroep Oecumene. 
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De verschillende werkvelden komen één keer per jaar aan de orde. Elk jaar 
moeten de werkvelden een begroting indienen bij de penningmeester van de 
grote kerkenraad. Daarnaast dienen ze een activiteitenplan in te leveren. Alle 
ambtsdragers worden ook uitgenodigd voor de kleine kerkenraad en krijgen ook 
de stukken voor deze vergaderingen5. Voor beleidszaken is de grote kerkenraad 
nodig. Die bespreekt ook de financiën en het eventuele doorgaan van een 
diaconaal missionair centrum. De overige, aanvullende werkvelden zijn: (9) 
Liturgie en Eredienst; (10) Ouderen; (11)Buurtpastoraat en De Wijkplaats; (12) 
Experimenten; (13) Zorg voor elkaar; en (14) Relatie zustergemeenschappen 
buitenland.  
 
Tijdens de interviews werden er verschillende opmerkingen gemaakt rondom de 
kerkenraad. Volgens de scriba heeft de Triumfatorkerk het gevoel dat de 
Pniëlkerk hen overneemt. Ze denkt dat dit komt omdat de beleidsmakers vooral 
in de Pniëlkerk zitten. De scriba is van mening dat de Triumfatorkerk vooral goed 
is in handelen en de Pniëlkerk in praten6. Verder vindt ze dat de lijnen tussen 
kerkenraad en gemeente nog korter kunnen zijn door middel van meer 
gemeenteberaden7. In het algemeen worden er snelle besluiten genomen in de 
kerkenraad is haar ervaring. Als scriba constateert ze dat de kerkenraad erg veel 
moet regelen, zodat ze maar weinig bezig zijn met de inhoud. ‘We zijn toch geen 
voetbalclub!8’ Voor haar gevoel is het soms overleven.  
In het vorige hoofdstuk is over die spanning tussen ‘beleid’ en ‘spiritualiteit’ al 
uitvoeriger ingegaan. De gemeenteleden hebben enerzijds vragen bij de 
beleidsmatige aanpak, terwijl ze het ook goed vinden om hier bewust mee bezig 
te zijn. Gemeentelid Hogendoorn: ‘Het kost veel energie en tijd, maar het geeft 
mogelijkheden tot verandering en je wordt je bewust van dingen. Ik geloof er 
wel in’9. Verder gaan naar zijn idee de processen traag in de kerkenraad, maar 
misschien moeten die ook wel langzaam gaan, denkt hij. Dat trage kan er ook 
aan liggen dat de kerkenraad wat voorzichtiger is. Hogendoorn heeft het idee dat 
veel bezoekers van de Triumfatorkerk open zijn voor verandering. Als voorbeeld 
noemt hij de praiseavond die met migrantenkerken werd georganiseerd waarbij 
veel mensen uit de Triumfatorkerk in de dienst zaten. Het viel hem op dat de 
oudere mensen dan toch komen, terwijl het binnen de Triumfatorkerk zo moeilijk 
is om de liturgie te veranderen. 
Volgens gemeentelid Verboom wordt er door tijdgebrek weinig aandacht besteed 
aan de activiteiten van de werkgroepen. De grote beleidslijnen krijgen nu de 
aandacht. Ze zet kanttekeningen bij de beleidsmatige benadering van de 
kerkenraad. Predikanten kunnen volgens haar een proces in gang zetten, maar 
de kerkenraad moet zelfstandig functioneren. ‘Anders word je een 
domineeskerk’10. Ook maakt ze zich zorgen over het gegeven dat ds. Muntendam 
bijna met pensioen gaat en het contract van ds. Van Winden bijna afloopt. In 
paragraaf 3.2.2 is al duidelijk geworden dat dit waarschijnlijk gaat veranderen. 
Straks in paragraaf 4.2.2 meer hierover.  
Verboom denkt dat de kerkenraad niet adequaat genoeg is om door te gaan en 
vindt dat er op dit moment te weinig kartrekkers vanuit de kerk zelf zijn. Ze 
denkt dat er veel initiatieven genomen worden door Muntendam en Van Winden. 

                                                 
5 E-mail van scriba Tonny van den Berg (23-04-2009). 
6 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
7 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
8 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
9 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009). 
10 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
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Verboom hoort weinig creativiteit vanuit de kerkenraad. ‘We hebben twee 
predikanten en die worden er voor betaald’11, wordt regelmatig opgemerkt. 
Volgens Verboom staat het moderamen ver weg van de kerkenraad en de 
kerkenraad te los van de gemeente. Ze is van opvatting dat er meer 
transparantie en betrokkenheid nodig is. Het staat allemaal nu los van elkaar. 
‘We moeten het samen doen, dan ga je er ook voor’12. De cohesie, het 
samenwerken en elkaar aanvullen, wordt nu door Verboom gemist. 
Gemeentelid Zomer maakt zich ook zorgen: ze ziet dat in de kerkenraad mensen 
druk bezig zijn met beleid, maar ze vraagt zich af of de kerkenraad weet wat de 
mensen in gemeente willen. ‘De kerkenraad moet eerst weten wat voor 
gemeente hij voor zich heeft en daar beleid bij maken’13. Ze vindt het bovendien 
tijd worden voor nieuw gezicht, een ander geluid, een andere visie. Niet omdat 
de huidige predikant niet functioneert, want ze is erg positief over ds. 
Muntendam. Volgens Zomer komen alle lijntjes bij hem samen en ze vindt het 
knap hoe hij alles en iedereen bij elkaar weet te houden. Maar met een nieuw 
gezicht zou er wat beweging, meer openheid, meer gesprek kunnen komen 
meent ze.  
Bonthuis, ook gemeentelid, is van mening dat het beter zou zijn om de gemeente 
actiever te maken. ‘Door te netwerken en mensen te enthousiasmeren’14. Ze 
denkt dat de krachten meer gebundeld kunnen worden, want overleg ontbreekt 
nu soms. 
Ik heb zelf één kerkenraadsvergadering meegemaakt. Tijdens deze 
vergaderingen kwamen grote verschillen naar voren op het gebied van liturgie15. 
Over en weer werden er verwijten gemaakt over de communicatie, welke liturgie 
wel kwaliteit heeft, enzovoorts. De buurpastor was deze avond ook aanwezig en 
volgens haar is er een machtsstrijd gaande. Ze maakt zich hier zorgen over. De 
Vreedzame organisatie zou kunnen helpen om de wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk te leren hoe ze met conflicten om moet gaan16. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de van oorsprong twee aparte 
wijkgemeenten één kerkenraad vormen. Deze is opgedeeld in een kleine en 
grote kerkenraad met aandacht voor verschillende werkvelden. De 
samenwerking tussen Pniëlkerk en Triumfatorkerk verloopt niet altijd even 
soepel. Daarnaast vragen gemeenteleden zich af of de huidige verhouding tussen 
kerkenraad en gemeenteleden gewenst is en of de kerkenraad weet waar de 
gemeenteleden zitten. 
 
4.2.2 Takenpakket predikanten 
Er zijn twee predikanten verbonden aan de wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk. Ds. Muntendam werkt sinds 1989 voor 1,0 fte voor de 
wijkgemeente. Ds. Van Winden is sinds 2006 verbonden aan de wijkgemeente. 
Hij heeft voor vijf jaar een contract gekregen voor 50%. Zijn focus ligt om het 
jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast werkt hij als interim-predikant in de wijk 
Zuilen te Utrecht. 
Het pastoraat wordt onder de beide predikanten verdeeld. Tot en met september 
2009 was hun takenpakketten als volgt: Van Winden nam het pastoraat van Oog 
in Al en een deel van Lombok voor zijn rekening. Daarnaast deed hij het Jeugd 

                                                 
11 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
12 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
13 Interview met Rianne Zomer (13-03-2009). 
14 Interview met Janet Bonthuis (02-03-2009). 
15 Kerkenraadsvergadering (16-03-2009). 
16 Interview met buurpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
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en jongerenwerk. Hij ging in beide brandpunten één maal per maand voor. 
Muntendam vervulde zijn pastorale taak in Kanaleneiland en een deel van 
Lombok17.  
Hoogstwaarschijnlijk gaat deze verdeling vanaf september 2009 veranderen. Het 
dienstverband van Van Winden wordt omgezet van 50 naar 75%. Hij was in 
eerste instantie aangesteld voor vijf jaren, maar zijn dienstverband wordt een 
dienstverband van onbepaalde tijd. Zoals gezegd is de reden hiervoor om niet in 
een impasse te raken in 2011 wanneer Jan Muntendam met emeritaat zal gaan 
en eigenlijk het tijdelijke dienstverband van Pieter van Winden zou aflopen. In 
een brief aan de gemeente staat: ‘De kerkenraad is zeer tevreden over de wijze 
waarop Pieter zijn taken binnen onze wijkgemeente heeft opgepakt’18. Voor de 
korte termijn wil de kerkenraad de effectiviteit en herkenbaarheid van Pieter van 
Winden in de Pniëlkerk versterken. Muntendam zal vaker voorgaan in de 
Triumfatorkerk, Van Winden in de Pniëlkerk om zo een betere oriëntatie te 
regelen op de beide brandpunten. Het plan van de kerkenraad is om Van Winden 
twee keer per maand voor te laten gaan in de Pniëlkerk en Muntendam één keer. 
Muntendam zal dan vaker in de Triumfatorkerk voorgaan; Van Winden één keer 
per twee maanden in de Triumfatorkerk. Volgens de brief: ‘De kerkenraad is ook 
van mening dat met deze wijzigingen de taakverdeling van en de samenwerking 
tussen de pastores is gebaat’19. 
De buurtpastor, ds. Sillevis Smitt, is sinds 2001 aangesteld als buurtpastor voor 
de Triumfatorkerk, de Katholieke Kerkgemeenschap en de ISKB. Ze is in dienst 
van DMO (PGU). De inhoudelijke aansturing is oecumenisch. De buurtpastor 
maakt bijna alle kerkenraadsvergaderingen mee, maar is geen lid. De andere 
predikanten zijn dit wel. De verhouding van de buurtpastor tot de wijkgemeente 
is ingewikkeld, mede door de structuren van het buurtpastoraat. 
Er zijn dus drie predikanten actief in de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk. 
Door de aanstelling van Van Winden te verlengen, Muntendam meer bij de 
Triumfatorkerk betrokken te laten zijn en Van Winden bij de Pniëlkerk wordt er 
een betere oriëntatie geregeld volgens de kerkenraad. Tegelijkertijd echter 
worden met deze beslissing niet alle problemen opgelost. Vooral het probleem 
van samenwerking tussen de predikanten blijft een heikel punt. De nieuwe 
regeling zorgt er alleen voor dat de predikanten nog meer van elkaar verwijderd 
raken. De verhouding tussen de buurtpastor en de beide ‘gemeentepredikanten’ 
is ook onduidelijk. Wat in ieder geval gezegd kan worden is dat ze alle drie vooral 
hun eigen oriëntatie hebben en weinig moeite doen om als team samen te 
werken. In het volgende hoofdstuk wordt hier nog op verder gegaan. Misschien 
zou de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk de takenpakketten nog eens 
nader moeten bekijken. Wellicht liggen de verhoudingen onduidelijk omdat de 
een wijkpredikant is, de ander parttime is aangesteld en de volgende in dienst is 
van het DMO. Mede door de structuren kost het veel energie om de drie 
predikanten met elkaar te verbinden.  
 
4.2.3 Centraal en/of lokaal: de relatie tot de PGU 
De Triumfatorkerk valt onder de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In 
subparagraaf 2.3.1 is een en ander uiteengezet over de verhoudingen tussen de 
Triumfatorkerk en de Protestantse Gemeente Utrecht. In deze subparagraaf 

                                                 
17 Wegwijzer, 15.  
18 Brief: Nieuws aan de gemeente over de dienstverbanden van beide pastores, moderamen, 7 juli 
2009. 
19 Brief: Nieuws aan de gemeente over de dienstverbanden van beide pastores. 
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wordt bekeken of de Triumfatorkerk meer centraal wordt aangestuurd of lokaal 
wordt bepaald. 
De PKN wordt getypeerd als een pluriforme kerk. In het rapport ‘Leren leven van 
de verwondering’ wordt voor deze pluriformiteit een reden genoemd: ‘Deze 
verscheidenheid komt voort uit het verschil in context van de plaatselijke 
gemeenten en de verschillende vormen van geloofsbeleving in de kerk’.20 
Tegelijkertijd wordt in het rapport gezegd dat het in de veelkleurigheid van de 
kerk om de belijdenis van Jezus Christus gaat.21 Als PKN-gemeente heeft de 
Triumfatorkerk dus de ruimte om een eigen profiel te ontwikkelen22. Bovendien 
staat in het beleidsplan van de PGU dat de gerichtheid op de eigen wijkgemeente 
is toegenomen. Elke wijkgemeente moet een eigen plek kunnen behouden23. Niet 
voor niets wordt het beeld van een mozaïek gebruikt om de PGU aan te duiden: 
elke wijkgemeente heeft haar eigen identiteit. Er is dus ruimte voor de 
wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk om zich lokaal te ontwikkelen. Het vorige 
beleidsplan hield zich vooral bezig met ‘noodzakelijke inkrimping’, de focus op 
het huidige beleid ligt op hoe de PGU een ‘lerende organisatie’ kan zijn24. In het 
beleidsplan staat geschreven: ‘Dit beleidsplan gaat uit van een periode van 
organisatorische stabiliteit, waarin géén gedwongen wijkenfusies zullen 
plaatsvinden’25. 
In figuur (4.1) wordt zichtbaar gemaakt hoe de PGU, als onderdeel van de PKN, 
organisatorisch is opgebouwd. De Algemene Kerkenraad stuurt de plaatselijke 
gemeente bestuurlijk aan. De financieel-economische zaken zijn voor het College 
van Kerkrentmeesters. Het Diaconaal Missionair Orgaan zet zich in voor het 
stedelijke diaconale en missionaire werk26. Met de bovengenoemde structuren 
wordt duidelijk dat de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk zowel vanuit 
financieel als diaconaal oogpunt afhankelijk is van de PGU. Daarnaast is het 
belangrijk om te weten dat de PGU het wenselijk vindt voor de Triumfatorkerk 
om present te zijn in de wijk.  
Volgens de kerkrentmeesters worden de eventuele nieuwe (diaconale en 
missionaire) initiatieven vooral beleidsmatig belangrijk gevonden. ‘De 
buurtpastor zit er ook al vanuit het DMO. En omdat stedelijk het belangrijk vindt, 
willen ze waarschijnlijk ook wel faciliteren’.27 Alleen bezit DMO momenteel niet 
over zoveel gelden volgens de kerkrentmeesters. Toch kwam het idee voor een 
missionair diaconaal centrum vanuit de kerkenraad, dus lokaal. De centrale 
aansturing vanuit het PGU wordt zowel door het organogram als de opmerkingen 
van de kerkrentmeesters zichtbaar. 
 

                                                 
20 Rapport: Leren leven van de verwondering. Visie op het leven en werken van de kerk in haar 
geheel, september 2005, 3. 
21 Rapport: Leren leven van de verwondering, 3. 
22 Sake Stoppels/Erik Sengers, ‘Revitalisering’ in: Rein Brouwer (e.a.), Levend Lichaam, 193.  
23 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 3. 
24 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 3. 
25 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 3. 
26 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 5. 
27 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
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Figuur 4.1: Organigram PGU28 

 
Van verschillende kanten kwam bij de gemeenteleden naar voren dat de nieuwe 
ideeën voornamelijk beleidsmatig een rol spelen. De kerkrentmeesters vertelden 
dat het idee voor een eventueel missionair diaconaal centrum niet vanuit de 
mensen zelf kwam. ‘Het wordt over de mensen afgeroepen’.29 Hierdoor lijkt 
alleen de kerkenraad de brein achter het idee, terwijl zojuist de 
kerkrentmeesters nog zeiden dat het idee voor een centrum vanuit de mensen 
zelf naar voren kwam. Ik constateer hier een afstand tussen de kerkenraad en de 
andere gemeenteleden. In het verlengde hiervan: Verboom benoemde de 
afstand tussen het moderamen en de kerkenraad en de kerkenraad en de 
gemeente30. De scriba mist een stukje betrokkenheid van de leden, bijvoorbeeld 
bij de initiatieven door jongeren voor de Voedselbank. ‘Veel leden reageren 
daarop met ‘leuk voor die jongeren’’31. Terwijl de geloofsgemeenschap wel 
bekend staat om de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar32. Er ligt hier een 
spanningsveld: of de Triumfatorkerk alleen verantwoordelijkheid draagt voor de 
eigen groep of ook voor de wijk. Een paar keer werd gesuggereerd een 
professional op een missionair diaconaal centrum te zetten. Wanneer dit zal 
gebeuren zal de lokale verantwoordelijkheid ontbreken. Wat nu ook al deels het 
geval is bij het buurtpastoraat. Rondom het buurtpastoraat blijven nog wat 
vragen liggen: de buurtpastor is lokaal bezig, maar wordt centraal aangestuurd. 
De verhouding tussen de buurtpastor en de wijkgemeente is niet altijd even 

                                                 
28 www.protestant-utrecht.nl/upload/beleid/Organigram%20%20PGU%20(excel).xls (accessed: 
03-04-2009). 
29 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
30 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
31 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
32 Interview met predikant Jan Muntendam (12-02-2009). 
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helder. Vaak functioneren ze los van elkaar. Bovendien is het ingewikkeld omdat 
ze lokaal bezig is en dus te maken heeft met lokale gemeenschappen, maar 
centraal wordt aangestuurd. De constructie van het buurtpastoraat roept 
verwarring op.  
Mijn observatie is dat de centrale aansturing ongeveer in balans is met de lokale 
bepaling. Enerzijds komen initiatieven uit de kerkenraad op, anderzijds is de 
kerkenraad afhankelijk van de PGU, onder meer op diaconaal en missionair 
gebied. De wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk heeft voldoende vrijheid om 
zich lokaal te ontwikkelen.  
Lokaal bestaat er een afstand tussen de kerkenraad en gemeenteleden. 
Daarnaast staat het buurtpastoraat in een ingewikkelde positie tussen ‘centraal’ 
(DMO) en ‘lokaal’ (de wijkgemeente) in.  
 

4.2.4 Externe relaties 
In deze paragraaf wordt er gekeken naar de relaties die de Triumfatorkerk heeft 
met andere geloofsgemeenschappen en organisaties.  
In het hoofdstuk ‘Context’ zijn verschillende (religieuze) organisaties uit de wijk 
voorgesteld. Er werd geconcludeerd dat over het algemeen de verschillende 
religieuze, maatschappelijke en bestuurlijke organisaties elkaar weten te vinden 
in de wijk. De Triumfatorkerk heeft met de meeste wel contacten lopen, behalve 
dan met de Marokkaanse moskee, de Rank, Vineyard en de twee Ghanese 
migrantenkerken. Op diaconaal vlak en door overleggen tussen de verschillende 
vertegenwoordigers uit de wijk ontmoeten ‘kerk’ en ‘overheid’ elkaar. De ISKB, 
in het bestuur van deze stichting worden verschillende protestantse en 
katholieke kerken vertegenwoordigd, speelt een belangrijke rol in de relaties 
tussen de autochtonen en allochtonen in de wijk. In samenwerking met de 
Tussenvoorziening is een Voedselbank opgezet.  
In het hoofdstuk ‘Identiteit en cultuur’ is gesproken over het rapport van de 
projectgroep beheer van de Triumfatorkerk. Het doel van dit rapport was om met 
voldoende leefruimte voor de wijkgemeente, een substantieel betere financiële 
gebouwexploitatie te bereiken33. Op dit moment wordt het gebouw van de 
Triumfatorkerk volop verhuurd: er maken vier migrantenkerken gebruik van. Zij 
huren de kerkzaal en/of andere ruimtes in het gebouw. Daarnaast zijn er 
verschillende burgerlijke of maatschappelijke organisaties die zalen huren voor 
vergaderingen en dergelijke. Onder andere de Voedselbank vindt er elke week 
plaats.  
In 2002 had de Triumfatorkerk plannen om samen met de Katholieke 
Kerkgemeenschap Kanaleneiland gebruik te maken van één gebouw, namelijk 
dat van de Triumfatorkerk. Deze plannen zijn op het laatste moment niet 
doorgegaan. Als gevolg van dit alles is verloopt de relatie tussen beide kerken 
wat stroef (zie ook paragraaf 2.3.2.1). 
Ook uit vorige hoofdstukken blijkt dat de Triumfatorkerk met veel religieuze 
groeperingen samen activiteiten organiseert. Mijn indruk is dat de Triumfatorkerk 
zich zowel in het verleden als nu heeft ingezet en inzet voor contact met externe 
organisaties. Om verschillende redenen loopt het niet met elke organisatie goed 
(meer). De samenwerking tussen de Triumfatorkerk en de andere organisatie 
kunnen nog uitgebreid worden. 
 
 
 

                                                 
33 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk, 7. 
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4.3 Middelen 

In deze paragraaf draait het om de middelen. In eerste instantie schenken we 
aandacht aan de materiële middelen, in tweede instantie wordt er gekeken naar 
de vrijwilligers en hun betrokkenheid. 
 
4.3.1 Materiële middelen 

De hele wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk heeft ± 1400 leden die een Actie 
Kerkbalans (AKB) krijgen opgestuurd. Er zijn ± 700 betalende leden. De 
Pniëlkerk neemt ongeveer tweederde deel van de leden en de financiën voor 
haar rekening. De Triumfatorkerk ongeveer een derde deel. De inkomsten van 
2008 waren volgens de kerkrentmeesters34: 

187.000 AKB 
15.000 rente 
7.000 stichting (een gebouwtje met grond) 
4.000 giften 
110.000 verhuur 

 
Een derde deel van de inkomsten van de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk 
is afkomstig van de verhuur van beide gebouwen. Dit leverde bij de 
kerkrentmeesters de vraag op of dit in strijd is met het wezen van de kerk. Of 
wordt de kerk op deze manier een commercieel bedrijf?35 De voornaamste reden 
om het gebouw te verhuren is om de begroting van de wijkgemeente sluitend te 
maken. 
Zoals de figuur 4.2 hieronder laat zien, gaan de betalende leden achteruit in 
Utrecht West, dat is de Pniëlkerk-Triumfatorkerk. Figuur 4.3 toont dat in 2006 
het merendeel van de betalende leden 75plus was. In 2008 werd de 
wijkgemeente voor de helft financieel gesteund door 65plussers (figuur 4.4 ). 
 

 Figuur 4.2: Ontwikkeling 
betalende leden(36) 

 

                                                 
34 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
35 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
36 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 40. 
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Figuur 4.3: AKB 

opbrengst 2006(37) 

 
 
 

 
Figuur 4.4: Toezeggingen en ontvangsten per leeftijd in de gehele wijkgemeente (38)  

 
  

De gebouwen van de wijkgemeente zijn van de PGU. Ze hebben er drie in 
gebruik (twee kerkgebouwen en een pastorie) en beheren deze. Alles daar 
omheen moeten ze zelf bekostigen. Helaas heb ik hier geen overzicht met 
bedragen van kunnen bemachtigen. De betaalde krachten zijn: predikanten, 
kosters/beheerders, oproepkrachten (0-uren contracten vooral bij kosterstaken) 
en organisten. De pastorie, evenals de kosterswoningen, vallen sinds een jaar 
onder ‘centraal beheer’: zij betalen de verbouwingen, doen het onderhoud, 
ontvangen de huur, enzovoorts. De status van de kosterswoningen die zich in de 
kerkgebouwen bevinden of aanpalend zijn, is dat ze wel in beheer van de wijk 
zitten. De reden hiervoor is dat de kerken gemeentelijke monumentale 
gebouwen zijn en dus voor subsidie in aanmerking komen. Een in of aan de kerk 
vast gebouwde woning valt onder het monument en dus de subsidie.  
In paragraaf 3.3.1 werd duidelijk dat het aantal kerkgangers was afgenomen. Dit 
is niet alleen bij de Triumfatorkerk het geval, maar ook bij de Pniëlkerk. Een 
belangrijke vraag die met betrekking tot de gebouwen gesteld moet worden is of 
er wel twee gebouwen nodig zijn. Natuurlijk roept het afstoten van een 
kerkgebouw vele emoties op, maar met het oog op de vergroting van de 
missionaire en diaconale betrokkenheid zou dit winst kunnen betekenen. 
Bovendien kan het samen gebruik maken van één gebouw de onderlinge band 
tussen de van oorsprong twee aparte wijkgemeente bevorderd worden.  
 
De financiële problemen in Utrecht-West zijn even weggegaan door het 
samengaan van de Triumfatorkerk en Pniëlkerk en door het verhuren van beide 
gebouwen. Maar het verhuur heeft ook grenzen en principiële bezwaren vinden 
de kerkrentmeesters: de gemeente wordt lui en het beeld van de gemeente 
wordt aangetast. Daarnaast is er op dit moment te weinig bewegingsruimte voor 

                                                 
37 Rapport: Kerk in de stad, kerk vóór de stad, 37. 
38 Document: Toezeggingen en ontvangsten per leeftijd in de gehele wijkgemeente, Stedelijk 
Dienstencentrum te Utrecht, 3 september 2008. 

AKB %  2006 

aandeel in opbrengst  aandeel <34  aandeel 65-74  aandeel 75+  

Triumfatorkerk 7,3/100  2,2  25,1  58,5  

Pniëlkerk 9,2/100  6,1  16,8  47,2  
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de eigen gemeente. ‘We willen geen verhuurcommissie worden in plaats van een 
kerk’39. 
Op het moment is ‘de stand’40 zo dat zolang de wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk geen tekorten heeft, waardoor ze open kunnen blijven. 
Momenteel zijn er voldoende financiën, maar het blijft ‘hangen en wurgen’41 voor 
de wijkgemeente. 
 
Onder meer door de inkomsten van de verhuur van de gebouwen heeft de 
wijkgemeente enkele financiële reserves. Het is dus financieel mogelijk voor de 
kerkrentmeesters om nieuw beleid te schrijven voor een eventueel missionair 
diaconaal centrum42. Zoals eerder is gezegd is dit idee opgekomen uit de 
‘Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk’43. In dit rapport zijn er 
verschillende scenario’s naar voren gekomen, want de situatie handhaven in de 
wijkgemeente kon namelijk niet meer volgens de kerkrentmeesters. Het hangt 
naar hun zeggen van de signatuur af uit welk potje het financieel wordt 
gesteund. Ze denken dat DMO het gebouw waarschijnlijk niet gaat kopen zoals 
bij de Wijkplaats (Lombok) is gebeurd, want het DMO bezit op dit moment niet 
zoveel gelden. Een mogelijk scenario is dat er een stichting in leven wordt 
geroepen en deze stichting gaat vervolgens het gebouw gaan huren van de PGU. 
De huurprijs zal dan tenminste de onderhoudskosten eruit moeten halen, 
verwachten de kerkrentmeesters. Ze menen dat er op dit moment de middelen 
zijn om een start te maken. Voor de komende vijf jaar is er genoeg geld, maar 
het systeem moet zichzelf bedruipen op den duur. Daarom is voor de 
kerkrentmeesters een concrete toezegging van kerken nodig en belangrijk44.  
Er zijn dus op dit moment genoeg middelen voor een nieuw initiatief, in ieder 
geval voor de komende vijf jaar. Niet alleen met het oog op de identiteit, maar 
ook voor de financiën is het de grote vraag met wie er samengewerkt gaat 
worden. Wel ligt de financiële toekomst onzeker vanwege de grote meerderheid 
van 75plussers die een bijdrage doet. Het afstoten van een de kerkgebouwen is 
ook het overwegen waard. 
 
4.3.2 Vrijwilligers en betrokkenheid 
Het is ook ‘hangen en wurgen’ wat betreft de vrijwilligers in de Triumfatorkerk. 
Er zijn bepaalde mensen die hun werk al jaren doen. ‘De grenzen worden 
bereikt, want mensen worden ouder’45, aldus de kerkrentmeesters. Doordat er 
veel ouderen betrokken zijn bij de kerk in Kanaleneiland is het moeilijk om 
bepaalde vacatures gevuld te krijgen. Zo zijn er op dit moment te weinig 
diakenen actief. De meeste mensen hebben hun steentje in het verleden al 
bijgedragen, maar door ouderdom gaat dat nu niet meer. Dit doet niets af aan de 
betrokkenheid. Deze is juist groot. In de interviews kwam dat naar voren in de 
manier waarop de mensen de Triumfatorkerk typeerden. ‘De mensen die er in de 
Triumfatorkerk zijn, doen hun taken heel trouw. Ze kennen hun 
verantwoordelijkheid. Alleen wordt dat groepje steeds kleiner’46. De 
betrokkenheid op elkaar is groot, op de wijk wat minder. De meeste mensen 

                                                 
39 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
40 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
41 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
42 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
43 Rapport: Rapportage projectgroep beheer Triumfatorkerk. 
44 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
45 Interview met kerkrentmeesters Karel Wijngaard en Micha Plaisier (05-02-2009). 
46 Interview met Heleen Verboom (05-03-2009). 
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vinden de Triumfatorkerk meer naar binnen gericht. Alhoewel de diaconale 
initiatieven die er zijn positief worden gewaardeerd47. 
Als het gaat om de jongeren in en rondom de Triumfatorkerk zijn er enkele 
nieuwe initiatieven (zie paragraaf 3.3). Deze kunnen misschien in de toekomst 
uitgebouwd worden.  
Ik vraag me of hoe er in de kerkenraad, maar ook door andere gemeenteleden 
wordt gekeken naar de ideeën van ds. Van Winden. Tijdens de 
kerkenraadsvergadering viel het me op dat de meningen nogal verdeeld zijn. 
Van Winden was voor een steekproef onder de randkerkelijken in de wijk met 
betrekking tot het vormen van de liturgie. De meeste mensen vonden dat ze hun 
energie hier niet moesten insteken en dat ze reëel moeten zijn48.  
De scriba vindt dat er op dit moment teveel losse initiatieven zijn. Zij mist 
betrokkenheid op een initiatief als de Voedselbank49. Volgens haar vinden ze als 
kerkenraad dat ze iets moeten doen, omdat er nood aan de man is. De 
kerkenraad wil kerk voor de buurt zijn, maar de vraag is hoe het met de leden 
zit. ‘Ze (de leden) vinden het allemaal wel best’. Ze vindt dat dit doorbroken 
moet worden.  
Kortom: het aantal vrijwilligers neemt af door de toenemende ouderdom. Er zit 
nieuw potentieel onder de jongeren in de wijk, maar men bevindt zich in de 
startfase van het aanboren van deze groep. Bovendien zijn de meningen 
verdeeld over de betrokkenheid van deze jongeren. De betrokkenheid van de 
aan activiteiten deelnemende leden is vooral groot op elkaar, en in tweede 
instantie op de wijk.  
 
4.4 Samenvatting en conclusies 

De verhoudingen tussen de gemeenteleden en kerkenraad en bij 
kerkenraadsleden onderling zijn spanningsvol. Dit heeft enerzijds te maken met 
de van oorspong twee verschillende wijkgemeentes, anderzijds met de vraag 
vanuit de gemeenteleden of de kerkenraad wel weet waar de gemeenteleden 
zitten. 
De takenpakketten van de drie predikanten zijn scherp afgebakend. Er lijkt 
weinig openheid te zijn voor samenwerking onderling. Bovendien is de 
verhouding tussen de gemeentepredikanten en de buurtpastor onduidelijk. 
Wellicht komt dit door de ingewikkelde structuren, bijvoorbeeld van het 
buurtpastoraat.  
De Triumfatorkerk wordt zowel lokaal als centraal aangestuurd. Zo is 
bijvoorbeeld het buurtpastoraat vanuit DMO aanwezig in de wijk, maar kwam het 
idee voor een eventueel missionair diaconaal centrum vanuit de lokale 
kerkenraad. De Triumfatorkerk zal echter wel afhankelijk van DMO bij verdere 
uitwerking van de plannen. Lokaal blijkt er een afstand te zijn tussen 
gemeenteleden en kerkenraad. De positie van het buurtpastoraat werkt 
verwarrend: enerzijds is dit lokaal, anderzijds centraal.  
Vanuit het verleden zijn er volop contacten met externe organisaties. Er worden 
samen verschillende activiteiten georganiseerd. Deze kunnen in de toekomst nog 
verbreed worden. 
De Triumfatorkerk bezit over voldoende materiële middelen voor tenminste de 
komende vijf jaar, ook voor een eventueel nieuw initiatief. Medebepalend is het 
kapitaal van de eventuele nieuwe partner(s) van de geloofsgemeenschap. De 

                                                 
47 Interview met Niels Hogendoorn (11-03-2009), Janet Bonthuis (02-03-2009). 
48 Kerkenraadsvergadering (16-03-2009).  
49 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 



 95

onzekerheid zit vooral in het feit dat ouderen voornamelijk financieel bijdragen. 
Daarnaast heerst de vraag of de identiteit van de geloofsgemeenschap in het 
geding komt, aangezien zij voor een derde deel ‘verhuurder’ is. Het afstoten van 
een van de gebouwen zou van invloed kunnen zijn op de vergroting van de 
missionaire en diaconale betrokkenheid. Bovendien zou het ten goede kunnen 
komen aan de wijkgemeente zelf.  
Wat vrijwilligers en hun betrokkenheid betreft, is het aantal vrijwilligers 
afgenomen. Dit komt voornamelijk door ouderdom. Er zijn jongeren die initiatief 
nemen, maar deze initiatieven worden niet door iedereen gewaardeerd. De 
betrokkenheid van de aan activiteiten deelnemende leden is vooral groot op 
elkaar. De wijk betrokkenheid komt op de tweede plaats. 
 
Wanneer we naar de vraagstelling van mijn scriptie kijken, zijn er verschillende 
conclusies te trekken. Vanuit de context en cultuur en identiteit van de 
Triumfatorkerk kwam naar voren dat er verschillende mogelijkheden waren op 
het gebied van diaconaat. Het rapport over gebouwen sprak over een eventueel 
missionair diaconaal centrum. Kijkend naar de middelen zou dit financieel de 
eerste jaren verwezenlijkt kunnen worden. Menskracht zal echter een probleem 
worden. Er zijn momenteel al te weinig vrijwilligers om de bestaande activiteiten 
in leven te houden, laat staan voor nieuwe activiteiten. Bovendien werd vanuit 
het derde hoofdstuk duidelijk bij hoeveel missionaire en diaconale activiteiten de 
Triumfatorkerk al betrokken is. Het gevaar is groot dat door het tekort aan 
vrijwilligers een missionair diaconaal centrum slechts door professionals wordt 
uitgevoerd, zoals deels al het geval is bij het buurtpastoraat. Het ‘ownership’ van 
de wijkgemeente staat in het geding, want de vraag is of de kerk werkelijk 
participeert wanneer alleen professionals betrokken zijn. 
Op het gebied van de interreligieuze dialoog liggen er ook genoeg uitdagingen, 
maar ook hier geldt dat het aantal vrijwilligers te klein is. De dialoog zou nog 
uitgebreid kunnen worden. Naast het tekort aan vrijwilligers heeft de 
Triumfatorkerk momenteel echter ook niet de kennis hiervoor.  
Het valt te bezien of de Triumfatorkerk genoeg expertise in huis heeft om in te 
gaan op de vragen die de context van Kanaleneiland oproepen. De vrijwilligers 
zijn meestal van oudere leeftijd. Zij weten vaak niet meer wat er leeft in de wijk, 
omdat de ontwikkelingen te snel zijn gegaan. Ondanks de ‘good will’ van deze 
gemeenteleden zullen zij veel expertise door de jaren heen hebben ‘verloren’. Dit 
komt onder meer omdat veel actieve leden alleen nog maar naar de zondagse 
erediensten kunnen komen. Juist tijdens deze diensten kunnen de ouderen meer 
betrokken worden op de wijk door middel van projectpresentaties en voorbede. 
Het centrale spanningsveld rondom de structuur en middelen is of deze worden 
gebruikt om tot verandering te komen of de bestaande situatie te handhaven50. 
Vanuit het rapport over gebouwen wordt duidelijk dat de Triumfatorkerk de 
structuur en middelen wil inzetten om tot verandering te komen. 
Volgens mij dient de prioriteit van de Triumfatorkerk te liggen bij de versterking 
van de activiteiten die al verwezenlijkt worden. Op deze manier wordt de 
missionaire en diaconale betrokkenheid vergroot. Misschien liggen er 
mogelijkheden in samenwerking met de jongeren die in de wijk aanwezig zijn of 
met de migrantenkerken die veel jonge leden hebben en bij de wijk betrokken 
(willen) zijn. Hiermee komt het element van zending als kerk-met-anderen dat 
Bosch noemt ook naar voren. Verder bestaat er de mogelijkheid een van de 
kerkgebouwen af te stoten. De zondagse dienst samen vieren, kan ten goede 

                                                 
50 Rein Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 59. 
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komen aan het samen kerk-zijn van de wijkgemeente. Het gebouw zou verkocht 
kunnen worden aan bestaande organisaties in de wijk die ook de opbouw van 
Kanaleneiland op het oog hebben. Een andere optie is een van de gebouwen 
volledig te gaan verhuren ten gunste van de wijk. Bij beide alternatieven komt 
de missionaire identiteit van de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk naar 
voren. 
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HOOFDSTUK 5: LEIDING 

 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt er ingezoomd op de leiding van de Triumfatorkerk. Er zal 
voornamelijk worden gekeken naar de dominante figuren binnen de 
wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk. Deze zijn de twee predikanten, de 
buurtpastor en de kerkenraad. De vraag is welke rol zij vervullen binnen de 
wijkgemeente en wie er leiding geeft aan de beleidsvormingsprocessen. Met het 
oog op de eventuele veranderingen is het belangrijk om naar de rol van de 
leiding te kijken, omdat leiders verantwoordelijk zijn voor het in gang zetten van 
veranderingen.  
De laatste jaren wordt de rol van leiding weer meer gewaardeerd in literatuur 
over gemeenteopbouw1. Uit onderzoek komt naar voren dat er twee 
schaduwkanten zijn wanneer zoveel mogelijk gemeenteleden participeren in het 
beleid en de verantwoordelijkheid dragen. Aan de ene kant kan er 
vrijblijvendheid ontstaan en weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Aan de andere 
kant wordt de betekenis van de professionele pastor onderschat2.  
Leidersschap is belangrijk, want, met de woorden van Brouwer, ‘In welke situatie 
zich een geloofsgemeenschap ook bevindt, er wordt altijd leiding gegeven’3. 
Vanwege de complexiteit van de kerk van tegenwoordig is er behoefte aan 
situationeel leiderschap. Afhankelijk van de geloofsgemeenschap en de fase 
waarin zij zich bevindt, kunnen verschillende leiderschapsstijlen worden ingezet 
(directief, overtuigend, ondersteunend en delegerend)4. Hierbij valt op te merken 
dat pastores soms ervaren dat zij amper tot geen invloed uitoefenen op de 
geloofsgemeenschap. Onwil of onvermogen is niet altijd de reden waarom de 
geloofsgemeenschap niet wil veranderen. De complexiteit van de 
geloofsgemeenschap en het proces van verandering lijken de oorzaken waardoor 
pastores op weerstanden stuiten. Brouwer: ‘Alleen wanneer het lukt om de 
weerstanden te verminderen of weg te nemen, ontstaat er ruimte voor 
veranderingen’5. Brouwer meent echt dat het zuiverder is om te spreken van 
conflicten dan van weerstanden wanneer er sprake is van scherpe 
tegenstellingen met betrekking tot veranderingen in de geloofsgemeenschap6. 
Leiding binnen de PKN, waar ook de Triumfatorkerk deel vanuit maakt, wordt 
verbonden met het ambt. Met de woorden van de kerkorde: ‘Met het oog op de 
dienst van het openbare ambt om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar 
roeping in de wereld te bewaren, onderscheidt de kerk het ambt van predikant, 
het ambt van ouderling, het ambt van diaken, alsmede andere diensten in kerk 
en gemeente’7. In Woord (predikant), gemeenschap (ouderling) en dienst 

                                                 
1 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 59. 
2 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 59. Bernard Luttikhuis, Bouwvakkers en boeren. 
Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente, Zoetermeer, 2002. 
3 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 62. 
4 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 60. In het boek van Jodien van Ark en Henk de 
Roest (red.) wordt hierover geschreven: De weg van de groep. Leidinggeven in gemeente en 
parochie, Zoetermeer 2004.  
5 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 61. 
6 Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 61-2. 
7 P. van den Heuvel (red.), Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, 
Zoetermeer 2004, 36. 
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(diaken) verwijst de gemeente naar Christus die haar Hoofd is. Het ambt wordt 
persoonlijk, collegiaal en communaal uitgeoefend8. 
Bij leiderschap binnen de kerk is een gezonde verhouding tussen dit geestelijk 
leiderschap en taakgericht leiderschap noodzakelijk. Volgens Hazeleger is zakelijk 
leiderschap gebouwd op geestelijk leiderschap9. Leiderschap binnen de kerk is 
dus enerzijds iets geestelijks, anderzijds iets zakelijks. Deze twee moeten goed 
in balans zijn. 
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: mijn observaties van het leiderschap van 
de kerkenraad en predikanten worden weergegeven in paragraaf 5.2.1 en 5.2.2. 
Vervolgens komen de predikanten zelf aan het woord in 5.2.3 door middel van de 
resultaten en observaties van een medestudent. Daarna wordt afgesloten met 
een samenvatting en conclusies.  
 
5.2 Kerkenraad en predikanten 
In deze paragraaf worden de observaties van de rol van de kerkenraad en de 
drie predikanten (inclusief de buurtpastor) weergegeven. Deze observaties heb ik 
opgedaan tijdens de verschillende interviews en het bijwonen van enkele 
vergaderingen. Ik begin met mijn eigen observaties. In tweede instantie worden 
deze aangevuld met de observaties van een medestudent. Esther Scheer-
Weijenberg heeft een onderzoek gedaan naar de identiteit van de wijkgemeente 
en heeft hiervoor onder andere gemeenteleden en gemeentepredikanten 
geïnterviewd over leiderschap. Haar observaties heb ik er pas naderhand bij 
gehaald om niet beïnvloed te raken. Voor alle observaties geldt dat er sprake is 
van een momentopname. Om het leiderschap wat kader te geven maak ik 
gebruik van het boek ‘De weg van de groep’10.  
 
5.2.1 Kerkenraad 
Uit paragraaf 4.2.1 is gebleken dat de kerkenraad een centrale rol vervult in het 
leiden van de geloofsgemeenschap. Momenteel zijn ze vooral bezig met het 
maken van beleid. De vraag is hoe de beleidsprocessen binnen de wijkgemeente 
Pniëlkerk-Triumfatorkerk verlopen en wie daar de leiding aan geeft. 
De wijkkerkenraad geeft de leiding bij de besluitvormingsprocessen van de 
wijkgemeente. Dit gebeurt soms in samenspraak met of binnen de kaders die 
gesteld zijn door de Algemene Kerkenraad. De wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk is door de structuren die er in Utrecht zijn, zoals uitgelegd in 
paragraaf 4.2.3, afhankelijk van de PGU. De wijkkerkenraad kan desgevraagd 
meerdere individuele kerkenraadsleden of adviseurs inschakelen om een stukje 
van het beleidsproces op zich te nemen of voor te bereiden. Bijvoorbeeld door 
een onderzoek als deze. Ook Marja Bakker van het DMO is begonnen om nader 
onderzoek te doen naar een diaconaal centrum. Verder is er onlangs een enquête 
gehouden binnen de gemeente rondom de liturgie. Uiteindelijk zal ook na het 
inwinnen van adviezen de kerkenraad een beslissing nemen. De kerkenraad 
‘peilt’ de gemeente op twee manieren. Formeel gezien via de gemeenteberaden, 
informeel in het pastorale contact met gemeenteleden. Helaas komt slechts een 
klein deel van de wijkgemeente naar de gemeenteberaden toe. Hierdoor is het 
moeilijk vast te stellen wat ‘de’ gemeente nu vindt. Maar met al deze informatie 

                                                 
8 In navolging van het BEM-rapport van de Wereldraad van Kerken. (Faith and Order, 1983 over 
‘Baptism’, ‘Eucharist’ en ‘Ministry’). 
9 Evert Jan Hazeleger, ‘Wat is leiderschap? Wat is leiderschap in de kerk?’ In: Van Ark/ De Roest 
(red.), De weg van de groep, 228.  
10 Jodien van Ark/Henk de Roest (red.), De weg van de groep. Leidinggeven aan groepen in 
gemeente en parochie, Zoetermeer, 2004. 
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wil de kerkenraad de wijkgemeente zo goed mogelijk richting geven. Als het om 
de financiën gaat is de wijkraad van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de 
financiën, maar ook hier geldt dat de uiteindelijk beslissingen vallen binnen de 
kerkenraad. 
De kerkenraad lijkt voornamelijk een directieve leiderschapsstijl te hebben. Zo 
kwam naar aanleiding van een onderzoeksrapport over gebouwen ook vanuit de 
kerkenraad de vraag naar een onderzoek voor een eventueel missionair 
diaconaal centrum. De kerkenraad neemt dus vooral het initiatief. In de 
interviews kwam echter toch een paar keer naar voren of de kerkenraad wel 
weet waar de gemeente zit. Er lijkt een bepaalde afstand te bestaan tussen 
kerkenraad en gemeenteleden. Om het in een beeld uit te drukken: de 
kerkenraad loopt als een fanfarekorpsdirigent voor het korps uit. De 
gemeenteleden, ‘het korps’, lijken de dirigent niet altijd bij te kunnen houden en 
weet niet altijd welke kant ze met het hele korps opgaan. Weet het korps en de 
dirigent van elkaar wat ze willen?  
Een belangrijke vraag is hoe dit komt. Het kan er mee te maken hebben dat 
gemeenteleden (buiten de kerkenraadsleden om) weinig betrokken zijn bij de 
beleidsvormingsprocessen. Gezien het lage aantal leden dat op een 
gemeenteberaad afkomt en de opmerking van de scriba dat de gemeenteleden 
‘de nood’ niet zien en alles wel best vinden11. Daarnaast speelt de 
verscheidenheid binnen de wijkgemeente een rol. De van oorsprong twee aparte 
wijkgemeenten vormen nu samen één wijkgemeente en dit is niet altijd 
gemakkelijk blijkt. Ik heb één kerkenraadsvergadering bijgewoond tijdens mijn 
werkperiode12. Nogmaals, dit is een momentopname, maar toch veelzeggend 
voor de interne spanningen die er zijn. In deze vergadering stonden de ‘kleur 
van de eredienst’ en het onderzoeksvoorstel voor de Triumfatorkerk centraal. 
Opvallend in deze vergadering waren de grote onderlinge verschillen. Er werden 
rondom het onderwerp van de liturgie voornamelijk verwijten over en weer 
gemaakt en weinig constructieve dingen gezegd. De emoties liepen hoog op. 
Veel kerkenraadsleden leken vooral met hun persoonlijke voorkeuren bezig te 
zijn en weinig met hoe de gemeente en de wereld het beste gediend kan worden. 
Deze spanningen kunnen in de weg staan om goed leiding te geven.  
Omdat de buurtpastor geen lid is van de kerkenraad, maar wel veel 
kerkenraadsvergaderingen meemaakt, vroeg ik haar naar het leiderschap in de 
wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk. Zij begon vervolgens over ‘macht’ te 
spreken. Voor de buurtpastor is het sinds het samengaan van de wijkgemeenten 
onduidelijk wie de macht heeft. Voor het samengaan lag de macht van de 
Triumfatorkerk volgens haar bij het moderamen. Wie nu de macht heeft, is haar 
niet duidelijk. Als reden hiervoor noemt ze de verdeeldheid binnen de kerkenraad 
en de grote verschillen tussen de voorheen aparte kerken. Ze vindt dat de 
voorzitter van de kerkenraad het op dit moment goed doet, omdat hij zijn 
verantwoordelijkheid neemt13.  
Ik vraag me af waarom de buurtpastor het woord ‘macht’ gebruikt in relatie tot 
leiding geven. Zegt dit iets over haar eigen visie op leidinggeven, of over hoe de 
wijkgemeente en voorheen Kanaleneiland leidinggeven ziet? 
De kerkenraad heeft dus voornamelijk een directieve stijl van leiding geven. De 
kwaliteiten die Van Ark bij deze stijl noemt zijn: doelgericht, besluitvaardig, 

                                                 
11 Interview met scriba Tonny van den Berg (06-02-2009). 
12 Kerkenraadsvergadering op 16-03-2009. 
13 Interview met buurtpastor ds. Marieke Sillevis Smitt (24-04-2009). 
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richtinggevend, energiek, ambitieus, visionair14. Valkuilen zijn volgens Van Ark: 
autoritair, bedreigend, denkt top-down, handelt zonder overleg, forceert bij 
conflicten15. De kerkenraad van de Pniëlkerk-Triumfatorkerk is ambitieus, 
energiek en wil graag de gemeente een bepaalde richting op hebben. Echter is 
op dit moment, mede door de grote verschillen binnen de kerkenraad, nog niet 
duidelijk welke richting de wijkgemeente op wil gaan, ook niet wat betreft de 
nieuwe ideeën over een missionair diaconaal centrum. De vraag is of de 
kerkenraad weet waar de gemeenteleden zitten.  
De intentie van de kerkenraad is om in overleg met de gemeenteleden besluiten 
te nemen, maar doordat de gemeenteleden er weinig bij betrokken zijn, dreigt 
het gevaar van handelen zonder overleg. Wellicht zou de kerkenraad haar stijl 
van leidinggeven moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door de gemeente te 
overtuigen en te enthousiasmeren voor de plannen die de kerkenraad heeft. 
 
5.2.2 Predikanten 
Bij een gemiddelde kerkenraadsvergadering participeren drie predikanten: 
Muntendam, Van Winden en Sillevis-Smitt. De eerste twee zijn lid van de 
kerkenraad, laatstgenoemde woont de meeste vergaderingen bij, maar is geen 
lid.  
Alle drie hebben ze hun eigen manier van leiding geven. Maar naast de vele 
verschillen is er ook een overeenkomst. Laat ik met de verschillen beginnen. 
Muntendam heeft voornamelijk een directieve leiderschapsstijl. Hij komt over als 
een visionair iemand en is doelgericht. Van Winden heeft meer een overtuigende 
stijl. Hij wil met zijn enthousiasme anderen motiveren en stimuleren. Sillevis-
Smitt heeft een ondersteunende stijl: vanuit de input van de wijk gaat ze aan de 
slag en ze gaat juist daar aan het werk waar ze denkt dat ondersteuning nodig 
is. De stijlen van de predikanten passen ook bij de doelgroep die zij voor ogen 
hebben. Even zwart-wit gesteld is mijn observatie dat Muntendam er vooral is 
voor de kern, Van Winden voor de rand en Sillevis-Smitt voor de buitenste rand. 
Ik vind dat ze alle drie ‘situationele leiders’ zijn16. En eigenlijk zijn ze er voor de 
breedte van de kerk (een luxe voor de Triumfatorkerk lijkt mij). Alleen wat 
ontbreekt, is de verbinding tussen deze ‘drie werelden’. Zoals in paragraaf 4.2.2 
al gezegd is. Het leiderschap wordt beïnvloed door de structuren die er zijn. Deze 
structuren lijken op dit moment veel energie te kosten.  
Als overeenkomst tussen de drie predikanten zie ik de sterke focus op hun eigen 
doelgroep. Bij alle drie zie ik een passie voor de groep die ze bewust of onbewust 
voor ogen hebben. Dit is een kracht en een kwaliteit. De keerzijde is dat ze het 
moeilijk vinden om zich verplaatsen in de ander met een andere doelgroep. Ze 
weten wat ‘hun’ doelgroep nodig heeft, maar staan weinig open voor kritiek of/en 
een aanvulling vanuit een andere doelgroep. Tijdens de kerkenraadsvergadering 
kreeg ik het idee dat de drie predikanten de processen nog eens versterkten, 
waardoor de spanning extra gevoed werd. De predikanten lijken ieder op hun 
eigen eilandje bezig te zijn, maar deze eilandjes worden nauwelijks aan elkaar 
verbonden. 
Het viel mij op dat in het boek ‘De weg van de groep’ binnen-buiten als een van 
de kenmerkende spanningen van leiderschap in de kerk wordt genoemd17. Van 

                                                 
14 Jodien van Ark, ‘Stijlen van leiderschap’. In: Van Ark/ De Roest (red.), De weg van de groep, 
247. 
15 Jodien van Ark, ‘Stijlen van leiderschap’, 247.  
16 Jodien van Ark, ‘Stijlen van leiderschap’, 242. 
17 Jodien van Ark, ‘Kenmerkende spanningen van leiderschap in de kerk’. In: Van Ark/ De Roest 
(red.), De weg van de groep, 254-259. 
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Ark noemt twee valkuilen: enerzijds bestaat er het gevaar dat de pastor zich als 
een profeet buiten de gewone weerbarstige werkelijkheid van de reëel bestaande 
kerken opstelt en het contact verliest met degenen die met zorgvuldigheid en 
geduld processen vormgeven. Anderzijds kunnen leiders zich teveel identificeren 
met de binnenkerkelijke of plaatselijke zorgen en uit het oog verliezen dat er ook 
een ‘buiten’ is, dat soms zeer relativerend ten opzichte van het eigen getob kan 
werken18. Volgens mij wordt deze spanning in de drie predikanten belichaamd.  
Samenvattend: de drie predikanten die actief zijn in en rondom de 
Triumfatorkerk hebben ieder een eigen stijl van leidinggeven, vooral door de 
doelgroep die ze voor ogen hebben. Dit is hun kracht, maar de keerzijde is dat ze 
geen toenadering tot elkaar zoeken en de ‘werelden’ los van elkaar bestaan. De 
structuren zijn wellicht aan te wijzen als oorzaak.  
 
5.2.3 Observaties medestudent: predikanten over zichzelf 
In opdracht van de kerkenraad van de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk 
heeft Esther Scheer-Weijenberg een onderzoek gedaan naar de identiteit van de 
gehele wijkgemeente19. In het kader hiervan heeft ze ook de predikanten 
Muntendam en Van Winden specifiek geïnterviewd over hun leiderschap. Ik wil 
de resultaten hiervan kort vermelden. 
Volgens ds. Muntendam is het zijn taak als predikant de gemeente aan te sturen 
en te begeleiden. Daarbij vindt hij pastoraat en eredienst de belangrijkste taken 
van een predikant. Hij vindt de verantwoordelijkheid voor het leiden van de 
gemeente uiteindelijk bij de kerkenraad liggen. Deze moet ervoor zorgen dat het 
gemeentewerk goed verloopt, want een predikant is een voorbijganger. Hij 
meent dat de predikant niet teveel een stempel op de gemeente dient te zetten. 
Scheer: ‘Ds. Muntendam voelt zich niet thuis in een ‘domineeskerk’’20. Het is van 
belang dat het beleid door de gemeente gedragen wordt. Als dit niet gebeurt dan 
vindt hij dat je ermee moet stoppen. Hij zegt zelf ook ideeën voor het 
gemeenteleven te hebben, maar vindt draagkracht hiervoor van wezenlijk 
belang. 
Het predikantschap als ambtelijke beroep betekent niet zoveel voor hem. Hij 
vindt zichzelf niet zo ambtelijk ingesteld. Volgens hem wordt er in de 
Triumfatorkerk ook maar weinig verschil gemaakt tussen mensen met en zonder 
ambt, omdat iedereen zijn steentje bijdraagt.  
Ds. Muntendam vindt dat zijn manier van leidinggeven meer aansluit bij de 
Triumfatorkerk. Hij voelt zich minder thuis bij de Pniëlkerk en denkt dat men 
daar behoefte heeft aan een ander type voorganger. Volgens hem is dit geen 
probleem, omdat de Pniëlkerk vooral zichzelf moet blijven. Scheer: ‘Bovendien 
kunnen predikant en gemeente zeker veel voor elkaar betekenen’21. De beleving 
van de liturgie noemt hij als een van de grootste verschillen tussen de van 
oorsprong aparte wijkgemeenten.  
Ds. Van Winden definieert een predikant als een ambtsdrager onder de 
ambtsdragers en een ‘dienend leider’. Volgens hem horen bij dat laatste 
verschillende taken, met de woorden van Scheer: ‘de communicatie op gang 
houden (zowel met God, als met de gemeente onderling en met de gemeente en 
context), zorgen voor mensen in de breedte van de gemeente, initiatieven 

                                                 
18 Jodien van Ark, ‘Kenmerkende spanningen van leiderschap in de kerk’, 257. 
19 Rapport: In kaart gebracht. Onderzoek naar de identiteit van de protestantse wijkgemeente 
Pniëlkerk-Triumfatorkerk, uitgevoerd in opdracht van de wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk 
(E.R. Scheer-Weijenberg), Utrecht, april 2009. 
20 Rapport: In kaart gebracht. 63. 
21 Rapport: In kaart gebracht. 64. 
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nemen die niemand anders neemt, talent een plek geven, de gemeente uitdagen 
over de eigen grenzen heen te reiken en de humor erin houden’22. 
Ambt impliceert roeping voor ds. Van Winden. Verder is het de taak van de 
kerkenraad de gemeente te leiden en voor te gaan in de ontwikkeling op gebied 
van onder andere de omgang met God, identiteit en het relevant zijn oor de 
samenleving.  
Hij meent dat de persoonlijkheid van de predikant tegenwoordig steeds 
belangrijker wordt, mede doordat kerken steeds minder op programma of 
traditie gevormd worden. Als zijn sterke kanten noemt hij: communicatief, 
creatief en een open manier van geloven.  
Beide predikanten zien zichzelf als teamworker. Muntendam voegt daaraan toe 
dat hij ook wel weet wat hij zelf wil.  
 
Wanneer ik deze resultaten vergelijk met mijn eigen observaties zie ik 
overeenkomsten. Volgens mij omschrijft ds. Muntendam zichzelf als een leider 
met een directieve stijl: hij weet wat hij wil, heeft ideeën, is visionair. Ds. Van 
Winden legt veel nadruk op de communicatie, een kenmerk voor een 
leidinggevende met een overtuigende stijl.  
Scheer vult aan dat ds. Van Winden meer nadruk legt op persoonlijk leiderschap. 
Luisteren naar de gemeente vindt hij belangrijk, maar hij wil ook duidelijk 
aanwezig zijn. Scheer: ‘Hij wil nieuwe dingen uitproberen. Hij is enthousiast, 
stimulerend en probeert ook verborgen talenten van mensen te ontdekken’23. 
Voor ds. Muntendam betekent leiden niet dat je mensen een bepaalde kant op 
moet sturen. Hij wacht af en kijkt hoever mensen komen zonder zijn hulp. Een 
ander verschil dat Scheer noemt is dat Muntendam meer let op de details, terwijl 
Van Winden meer een man van de grote lijnen is. Beide hebben hun kwaliteiten 
en valkuilen. Eerstgenoemde biedt stabiliteit aan de gemeente, maar er lijkt 
minder ruimte voor spontaniteit en flexibiliteit. Laatstgenoemde geeft ruimte aan 
spontane initiatieven en houdt de vaart erin, maar alles is niet even goed 
uitgewerkt waardoor dingen mis kunnen lopen.  
Kortom: de observaties van Scheer sluiten grotendeels aan bij van die van mij. 
Zij lijkt, zij het met andere woorden, ook wat betreft leiderschapsstijl dezelfde 
verschillen aan te duiden tussen ds. Muntendam en ds. Van Winden. Wel noemt 
ze nog andere verschillen. Helaas was het niet meer mogelijk om de buurtpastor 
specifiek te interviewen over leiderschap. 
 
5.3 Samenvatting en conclusies 
De kerkenraad heeft een directieve leiderschapsstijl, alleen is nog niet altijd 
duidelijk welke kant hij de wijkgemeente op wil leiden. Het lijkt er soms op dat 
de kerkenraad niet precies weet wie de gemeenteleden zijn en waar zich ze 
bevinden. 
De predikanten (inclusief de buurtpastor) hebben alle drie hun eigen 
leiderschapsstijl die past bij hun doelgroep. Zij functioneren echter op ‘eilandjes’. 
Dit laatste is een van de redenen waardoor ze elkaar niet altijd even goed 
begrijpen. 
Mijn observaties wat de leiderschapsstijl betreft van ds. Muntendam en ds. Van 
Winden komen deels overeen met die van Esther Scheer-Weijenberg. Zij heeft 
mijn observaties aangevuld met andere kwaliteiten en valkuilen van beide 

                                                 
22 Rapport: In kaart gebracht. 64. 
23 Rapport: In kaart gebracht. 65. 
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predikanten. Muntendam heeft voornamelijk een directieve stijl, Van Winden een 
overtuigende en Sillevis Smitt een ondersteunende. 
 
Gezien de vraagstelling van mijn onderzoek kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken. De wijkgemeente Pniëlkerk-Triumfatorkerk heeft al veel 
veranderingen achter de rug: de fusie, veranderingen in de wijk, enzovoorts. Als 
de wijkgemeente haar missionaire en diaconale betrokkenheid wil vergroten dan 
kan verandering van leiderschapsstijl daar aan bijdragen. Het centrale dilemma 
ligt bij deze laatste dimensie wat voor leiding er nodig is en waarop de leiding 
moet inzetten24. 
Er wordt momenteel door de kerkenraad vooral op een directieve wijze leiding 
gegeven. In de situatie waarin de wijkgemeente zich nu bevindt, een situatie van 
verandering, is er leiding nodig die enthousiasmeert en aanspoort (overtuigende 
stijl). De kerkenraad kan de gemeenteleden coachen en aanmoedigen wanneer 
hij er zelf van overtuigd is dat in de wijk ‘de nood aan de man is’ en er iets moet 
veranderen rondom het brandpunt Triumfatorkerk. Het benadrukken van wat er 
al wél gebeurt in de wijk zou daarbij kunnen helpen. Het glas is vaak halfleeg in 
plaats van halfvol: er wordt door zowel kerkenraad als gemeenteleden vaak 
gekeken op wat er nog niet gebeurt. De kerkenraad kan wel mensen in en 
rondom de Triumfatorkerk aansporen om de missionaire en diaconale activiteiten 
voort te zetten en uitleggen waarom dit van ‘wezenlijk’ (missionaire wezen) 
belang is.  
Wat de kerkenraad daarbij in het oog dient te houden is dat hij naast het 
taakgerichte (vooral beleidsmatige) ook het geestelijk leiderschap op zich neemt. 
Een aantal keer hoorden we dat de nadruk teveel op het beleidsmatige ligt en te 
weinig op het geestelijke. Het verbinden van de eredienst aan de missionaire en 
diaconale activiteiten kan vruchtbaar zijn.  
In de inleiding van dit hoofdstuk staat geschreven dat door het wegnemen of 
verminderen van weerstanden ruimte voor veranderingen kan ontstaan. Het kan 
van positieve invloed op de gemeenteleden en de wijk zijn als de weerstanden 
die er onder de predikanten en kerkenraadsleden heersen verminderd worden. 
Zoals het spreekwoord al zegt: Goed voorbeeld doet volgen. De complexiteit van 
de geloofsgemeenschap en de situatie van verandering waarin de wijkgemeente 
zich bevindt, maken het niet gemakkelijk om weerstanden weg te nemen. 
Voorop staat dat de kerkenraad al probeert weerstanden te verminderen, door 
bijvoorbeeld de verandering van het takenpakket van ds. Muntendam en ds. Van 
Winden. Ik vraag me echter af of er nog alternatieve oplossingen mogelijk waren 
geweest.  
Het element van zending als gemeenschappelijke getuigenis dat Bosch noemt, is 
een grote uitdaging voor de drie predikanten. Bosch spreekt over eenheid in 
zending en zending in eenheid25. Hij betrekt dit vooral op verschillende 
denominaties, maar dit geldt ook voor leden, in dit geval predikanten, binnen 
een bepaalde denominatie. Ten dienste van de wijk kunnen de predikanten van 
de Triumfatorkerk zich inzetten, ‘to manifest the cosmic rule of Christ’26. De 
predikanten zijn op hun eigen plek al getuige in de wijk. De 
gemeenschappelijkheid van dit getuigenis kan echter verbeterd worden. 
 

                                                 
24 Rein Brouwer ‘Perspectieven en Spanningsvelden’, 62. 
25

 Bosch, Transforming Mission, 463. 
26

 Bosch, Transforming Mission, 467. 
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HOOFDSTUK 6: EINDCONCLUSIES  

 
 

6.1 Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk wordt de hoofdvraag van mijn onderzoek beantwoord en 
de eindconclusies getrokken. De belangrijkste conclusies en aandachtspunten die 
uit elk perspectief naar boven zijn gekomen worden genoteerd. Ik sluit af met 
een terugblik.  
 
6.2 Eindconclusies 
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidde als volgt: 
 
Kan, en zo ja op welke wijze, de Triumfatorkerk haar missionaire en diaconale 
betrokkenheid (theologisch en praktisch) bij de wijk waarin zij staat, namelijk 
Kanaleneiland, vergroten? 
 
Deze vraag kan, gezien de vier perspectieven, positief beantwoord worden. Per 
perspectief wordt er gekeken ‘op welke wijze’ de Triumfatorkerk haar missionaire 
en diaconale betrokkenheid kan vergroten. Voor welke uitdagingen staat de 
geloofsgemeenschap? Wat komt er vanuit elk perspectief naar voren?  
 
Vanuit de context: 

• De context van Kanaleneiland grondig(er) leren kennen. 
• Vanuit deze kennis de betrokkenheid op de wijk vergroten. Praktisch, 

omdat de Triumfatorkerk weet welke activiteiten er in de wijk nodig zijn of 
welke meer aandacht nodig hebben. In Kanaleneiland valt de sociaal-
economische nood op en de grote moslimgemeenschap. Theologisch, 
omdat ze beter kan bepalen welk(e) element(en) van missionair-zijn het 
beste in de context past. Bosch benadrukt het belang van kennis van de 
context. Zending als contextualisatie, inculturatie, bevrijding of getuigenis 
aan mensen van andere levende religies kunnen de missionaire identiteit 
van de geloofsgemeenschap versterken. Op welke manieren wordt de 
aanwezigheid van de Triumfatorkerk herkenbaar als de aanwezigheid van 
Christus?  

• De samenwerking met organisaties verder uitbreiden om zo, iedere 
organisatie met haar eigen expertise, zich samen in te zetten voor de 
opbouw van de wijk. 

 
Vanuit de cultuur en identiteit: 

• De passie die er is om zich voor de wijk in te zetten voortzetten en 
vergroten. 

• Achterhalen wat de motivatie is om als geloofsgemeenschap in de wijk 
aanwezig te willen zijn. Welke visie van kerk-zijn heeft de Triumfatorkerk? 
Daarnaast eerlijk beantwoorden of de geloofsgemeenschap zich haar eigen 
kwetsbaarheid realiseert of deze probeert te verhullen.  

• De eredienst, het hart van de Triumfatorkerk, verbinden aan de 
missionaire en diaconale activiteiten die al gedaan worden door de 
geloofsgemeenschap zelf en door andere organisaties in de wijk. Bosch 
noemt bij zending als contextualisatie het belang van de verbinding tussen 
‘orthodoxie’ en ‘orthopraxie’. Bijvoorbeeld door middel van voorbede en 
aandacht voor wijkprojecten en -activtiteiten in de dienst.  
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• Vanuit deze verbinding de verbondenheid tussen de ‘professionals’ 
(predikanten en kerkenraad) en de gemeenteleden vergroten. Zo zullen 
beide meer op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en dit zal 
enthousiasmerend werken. 

 
Vanuit de structuur en middelen: 

• De structuren evalueren of deze bevorderend zijn voor de samenwerking 
tussen predikanten en gemeenteleden en voor de predikanten onderling. 
In het verlengde hiervan de relaties tussen het DMO/buurtpastoraat en de 
geloofsgemeenschap kritisch bekijken, vooral rondom de 
verantwoordelijkheid voor de wijk.  

• De middelen die er zijn op zo’n manier inzetten dat de missionaire 
identiteit van de Triumfatorkerk meer tot uiting komt. De samenwerking 
met de jongeren en andere vrijwilligers (van migrantenkerken) kan 
vergroot worden (Bosch noemt zending als kerk-met-anderen); de oudere 
gemeenteleden kunnen tijdens de eredienst meer betrokken worden; 
eventueel kan het gebouw verkocht of volledig verhuurd worden; het geld 
dat de wijkgemeente bezit kan ingezet worden voor de missionaire en 
diaconale activiteiten die er al zijn.  

 
Vanuit de leiding: 

• De leiderschapsstijl van de kerkenraad aanpassen: de gemeenteleden 
enthousiasmeren en aansporen om naar de missionaire identiteit van de 
christelijke geloofsgemeenschap te handelen. Daarbij is aandacht voor het 
geestelijk leiderschap van wezenlijk belang. Bovendien is het belangrijk 
dat de kerkenraad benadrukt dat er al veel missionaire en diaconale 
activiteiten gebeuren in de wijk, ook door de Triumfatorkerk zelf.  

• De krachten van de predikanten bundelen in plaats van als eilandjes naast 
elkaar laten bestaan. Maak van de ‘luxe’ en zegening van drie(!) 
predikanten, met ieder zijn/haar eigen expertise, constructief gebruik. 
Volgens Bosch is zending als gemeenschappelijk getuigenis een element 
van het missionaire wezen van de kerk. Een uitdaging voor de predikanten 
de gemeenschappelijkheid nader gestalte te geven. 

 
De scriptie heeft als titel meegekregen: ‘Triumfatorkerk: een eiland in 
Kanaleneiland?’ Ik heb voor deze titel gekozen vanuit de vooronderstelling dat de 
Triumfatorkerk niet zo missionair en diaconaal betrokken zou zijn op de wijk. Ik 
dacht dat ze als een ‘eiland’ zou functioneren op Kanaleneiland, met een interne 
gerichtheid. De Triumfatorkerk is echter geen ‘eiland’, kijkend naar de 
verschillende contacten en verbindingen met de wijk. Door de analyse is naar 
voren gekomen dat elk perspectief uitdagingen met zich meebrengt die de 
missionaire en diaconale betrokkenheid op de wijk kunnen vergroten. Er liggen 
dus genoeg uitdagingen voor de Triumfatorkerk om te voorkomen een ‘eiland’ te 
worden. Zoals al eerder gezegd is, hangen de perspectieven met elkaar samen. 
Hetzelfde geldt voor de uitdagingen: ze kunnen niet los van elkaar gezien 
worden.  
Deze uitdagingen kunnen als aanbevelingen gelezen worden. Op verschillende 
manieren kan de Triumfatorkerk haar missionaire en diaconale betrokkenheid 
vergroten. Met nadruk op ‘verschillende manieren’, want zoals Bosch al zei: dé 
theologie van zending bestaat niet, zending heeft veel elementen. De grote 
vraag is waar (rekening houdend met haar context; cultuur en identiteit; 
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structuur en middelen; leiding) de missionaire roeping van de Triumfatorkerk ligt 
in Kanaleneiland. 
Het moge duidelijk zijn dat deze aanbevelingen niet volledig zijn, maar hopelijk 
geven ze aanzet tot verdere doordenking en nader onderzoek. Momenteel is 
Marja Bakker vanuit DMO bezig de mogelijkheden naar een missionair diaconaal 
centrum verder te onderzoeken. Het onderzoek gaat voort en daarmee de 
doordenking van hoe gemeente van Christus te zijn ook. Tijden zullen weer gaan 
veranderen, Kanaleneiland zal niet hetzelfde blijven. De Triumfatorkerk, maar 
ook andere kerken worden altijd weer uitgedaagd hoe gemeente van Christus te 
zijn in een bepaalde context.  
 
6.3 Terugblik 
Ongeveer een half jaar in totaal heb ik de Triumfatorkerk nader mogen bekijken. 
Ik vond het een interessante, maar op zijn tijd ook lastige onderneming. 
Interessant, omdat je zowel binnen als buiten de kerk met zoveel verschillende 
mensen te maken hebt. De interviews met deze mensen waren erg inspirerend. 
Het in kaart brengen van de wijk Kanaleneiland ook. Nooit geweten bijvoorbeeld 
dat Kanaleneiland ooit ‘Rozeneiland’ werd genoemd. Lastig was het ook, omdat 
al deze verschillende mensen die ik sprak ook verschillende meningen hadden. 
Het viel niet altijd mee om de resultaten van de interviews goed weer te geven. 
De variatie was enorm.  
Er waren momenten die me ontmoedigden, vooral als het ging om de spanningen 
die er ‘ook’ in de kerk zijn. Gelukkig was dat niet het enige. Ik vond het 
bemoedigend om te zien en te horen hoe de wijkgemeente Pniëlkerk-
Triumfatorkerk zich inzet voor de wijk. Het was voor mij een verrassing dat er al 
zoveel gebeurde op diaconaal en missionair gebied. Een van de redenen hoe ik 
aan de titel kwam voor dit onderzoek. Het moge duidelijk zijn geworden dat de 
Triumfatorkerk geen eiland is, mijn vooroordelen klopten niet. Wel staat ze voor 
genoeg uitdagingen om te voorkomen dat ze een eiland wordt.  
Ik heb met veel plezier aan het onderzoek gewerkt. Het is bijzonder om een kerk 
en wijk op deze manier beter te leren kennen. Dus wanneer de Triumfatorkerk 
op 24 oktober 2009 haar 50-jarig bestaan in Kanaleneiland viert, drink ik graag 
een borrel mee! 
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Bijlage 1 : Interviews 

 
 
In deze bijlage worden kort de personen genoemd die ik heb geïnterviewd. Voor 
alle helderheid heb ik onderscheid gemaakt tussen personen binnen en buiten de 
Triumfatorkerk. 
 
Binnen de Triumfatorkerk: 

• 5 gemeenteleden: 4 vrouwen en 1 man met verschillende leeftijden en 
opleidingen. 

• 2 kerkrentmeesters 
• Scriba Tonny van den Berg 
• Ds. Jan Muntendam 
• Ds. Pieter van Winden 

 
Buiten de Triumfatorkerk: 

• Buurtpastor ds. Marieke Sillevis-Smitt 
• Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) secretaris Diana van Maurik-Purba 
• LifeWord Christian Centre (LCC) pastor Kelvin Onyema 
• Word Action International Ministries (WAIM) pastor Kwami Ofori 
• Word International Ministries (WIM) pastor Cecile Lansang-Francisco 
• Inhoudelijk directeur Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders 

(ISKB) Paulien Rozema 
• Mustafa en Saime Konus, leden van de Eyup Sultanmoskee 

 
 
 
 
 
 


