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De Inham; wie zijn we ? Waarheen koersen we?  
t.b.v. presentatie gezamenlijk overleg met de wijken d.d. 18 mei 2022 in De Inham 
 
 
 
Gelijk maar een vraag aan u allen: Bent u bekend met de werkwijze van Godly Play? Een wijze van 
verhalen vertellen. Niet? …….laat u dan meenemen in dit verhaal. 

 
Het begint zo’n 175 jaar geleden.  
In het dorp Hoogland bouwt de protestantse geloofsgemeenschap een kerk en gaat 
op weg, in onze beeldspraak “vaart uit”…zie hier ons schip dat we “Inham” noemen.  
 
Laten we eens kijken hoe ons schip er uit ziet: 
Het is een oudje, maar met uitstraling. De bemanning kent elkaar, ze komen vanuit 
het dorp, maar in de loop der jaren groeit ook de belangstelling uit de wijdere 
omgeving, tot aan Amersfoort en Spakenburg toe. 
Op het schip hanteren we  een aantal gebruiken, zo hechten we aan een herkenbare 
liturgie,  wordt er uit volle borst gezongen en is niet alleen de stuurman aan zet maar 
werken vele bemanningsleden mee. Wanneer er getrouwd, gerouwd of gedoopt 
wordt, voelt de bemanning zich verbonden met God en met elkaar. Er wordt veel 
naar elkaar om gekeken, gezamenlijk gevist. Het schip vaart uit, laat zich meedrijven 
maar bepaalt ook koers om als gemeenschap van God mensen te bereiken en de 
geloofsverhalen te vertellen. Op het schip gaan in de loop van de tijd, Hervormden 
en Gereformeerden Samen op Weg.  
 
Onderweg komt het schip andere vaartuigen tegen, zo wordt er verbinding gezocht 
met de Rooms Katholieke Martinus-parochie en oecumene gevierd.  
 
Het water waarin De Inham vaart wordt breder, er ontstaan nieuwe aanlegplaatsen, 
Kattenbroek, Nieuwland, Vathorst.  De mensen, die daar neerstrijken, willen een 
nieuwe gemeenschap vormen en De Inham gaat hen helpen om eigen schepen te 
bouwen, zo ontstaan het Brandpunt, De Herberg en later ook de Veenkerk.  Er komt 
éen gemeenschappelijke haven, de PGHAN waarin ruimte is voor onderhoud van de 
schepen, waarin zorg is voor de bemanning (predikanten, kosters, vrijwilligers) en 
waar ook wordt overlegd over de richting, de identiteit.  De schepen varen vervolgens 
weer hun eigen koers. 
 
Wat gebeurt er op het schip 
De bemanning zijn oude rotten met zeebenen en de sfeer op het schip is beproefd 

en gestructureerd. Maar ook nieuwe navigatietechnieken worden uitgeprobeerd, 

nieuwe zeilen ingezet. Nieuwe bemanning vult de oude op natuurlijke wijze aan."  
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Men legt regelmatig aan om te luisteren naar andere ervaringen tijdens een 
gebedsviering voor Oekraïne, het inspiratiefestival op Terschelling of men vaart de 
haven van Coelhorst in voor een Hagepreek. Dit is voor de bemanningsleden een 
inspiratiebron. 
 
Op het schip krijgen we te maken met tegenwind, maar de Bijbelverhalen geven 
houvast. Men bemoedigt elkaar door te bidden en vertrouwen uit te spreken, door te 
leven vanuit een bezield geloven.  
Soms, bij tegenwind, is loslaten, zijn keuzes maken de enige optie. Leren van fouten 
maar je ook naar buiten richten…. aanleggen in onbekende havens, een eindje 
opvaren met andere schepen en hun bemanning. Je openstellen, luisteren en 
geloven vanuit vertrouwen en durf!  
……………In gesprek met de bemanning en een aantal opvarenden , waren dit 
punten die naar voren kwamen. 
 
 
Zo vaart De Inham voort. 
Ruim 2 jaar geleden is een nieuwe stuurman aangesteld. De bemanning van het 
schip werkt hard maar met minder mensen, de schepen vragen onderhoud. 
Windstilte t.g.v. ziekte/corona maakte het niet makkelijker. 
Golven en wind doen hun werk waardoor de vraag naar een nieuwe koers ontstaat;  
de uittreding van de RK uit de oecumenische poot, brengt een storm teweeg. 
Hoe voorkomen we dat we schipbreuk leiden, dat we in 2026 en verder ongehavend 
aankomen; met dezelfde boot, minder boten, minder stuurlui, andere bemanning…. 
 
In de gezamenlijke haven spreekt men af dat het roer om moet!  
De financiën worden in kaart gebracht en er worden boten te water gelaten voor 
verschillende groepen om in opdracht naar de organisatie en de financiën te kijken. 
 

Advies 
De groep : organisatie duurzame toekomst 2026 (bestaande uit vertegenwoordigers 
van de drie schepen) adviseert de drie schepen te handhaven, waarbij elk schip in de 
eigen bekostiging voorziet en de formatie van de inhoudelijke stuurmensen, terug 
moet brengen. Vervolgens richt deze werkgroep zich op het ontwikkelen van een 
visie. 
 
Afspraken worden gemaakt om op elk schip in gesprek te gaan over waarom het 
vaart, waarheen en hoe het schip en z’n bemanning eruit ziet. En niet te vergeten: 
hoe ze elkaar kunnen ondersteunen om de bemanning en haar opdracht te 
bemoedigen. 
 
Opnieuw is het noodzakelijk te kijken naar dat oude schip “De Inham”. Wat wil de 
bemanning, wat kan de bemanning, hoeveel netten kunnen we uitleggen en waar 
leggen we aan? 
Verhalen uit de bijbel bemoedigen de bemanning…….. 
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Hoe varen we verder 
De boot De Inham is op dit moment goed onderhouden, de bemanning is behoorlijk 
compleet maar het wordt steeds lastiger nieuwe bemanning te ronselen. 
Er komen voldoende financiën binnen om voorlopig door te varen.  

• Op de geleidelijke terugloop van het aantal mensen dat meevaart en die van 
de financiën werd geanticipeerd bij de aanstelling van de nieuwe stuurman. 
Over 2,5 jaar zal de aanstelling naar 0,8 fte gaan. We moeten op het schip in 
gesprek hoe we dat gaan opvangen, welke keuzes intern gemaakt moeten 
worden.  

 
Wanneer we activiteiten ondernemen zoeken we bekostiging daarvan via eigen 
acties oa. vanuit de activiteitencommissie, het buurtbudget of een kleine bijdrage in 
de onkosten (bij maaltijden en eerder het kopen van een zonnepaneel).  
Ook verhuur levert dekking op. Daarbij is het belangrijk dat in de haven van de 
PGHAN helder wordt welke kosten en opbrengsten onder de verantwoordelijkheid 
van De Inham vallen. Dat vraagt om transparantie, een helder financieel inzicht. 
Zodat enthousiasme om nieuwe initiatieven te financieren en zich ervoor in te zetten 
blijft bestaan. 
 
Samen/ wat elkaar binnen PGHAN te bieden: Maar we varen niet alleen. We vormen 
samen met het Brandpunt en de Veenkerk een konvooi of vloot, soms dicht bij elkaar 
varend, soms op wat meer afstand. Graag wil de bemanning bij nieuwe ideeën en 
grotere activiteiten samenwerken. Van elkaar leren, elkaar ondersteunen bij 
evenementen zoals bij de Top 2000, de klimaatmars, acties als Zonnestraal, 
Allerzielen, rond Duurzaamheid of onlangs op Witte donderdag rond The Passion. 
We stellen ons voor dat we vanuit ons schip soms menskracht, een andere keer 
denkkracht of financiën leveren. Zo kan elke schip vanuit de eigen mogelijkheden, 
ondersteuning bieden. Dat kan alleen als de schepen afzonderlijk in de vaart blijven 
en wind vangen! 
  

Hoe houden we het schip De Inham in de vaart:  
- De bemanning wil gastvrijheid verder oefenen; elkaar werkelijk ontmoeten 

zowel binnen de gemeenschap als daar buiten. Nieuwsgierigheid, iets bieden 
maar óók ontvangen zijn kernwaarden. er zijn steeds passagiers die even 
meevaren op een korte cruise; nieuwe schepen leggen aan (de Eritrese kerk) 
 

- Het geloof is wat ons bindt, zit in ons DNA. We helpen elkaar zoeken, 
woorden te geven, naar wat dit betekent voor ons dagelijks leven en voor ons 
als gemeenschap in deze wereld. 

 
- Verbinding zoeken we op het gebied van zingeving, samenlevingsvragen, 

(zoals klimaat en leefbaarheid) en geloof. We begroeten elkaar als partner op 
de gezamenlijke weg en willen de contacten verdiepen. Onze antennes 
gevoeliger afstellen. Soms vraagt dit om een stap vooruit te zetten (misschien 
niet vanzelfsprekend voor ons), er op af te gaan, durf! bv. rond thema’s als 
duurzaamheid. Daarin verbinding te zoeken met andere doelgroepen die 
hierin ons te leren hebben. 
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Tot slot 
Schepen varende houden, koers zetten naar een toekomst, vraagt stuurmanskunst. 
De samenwerking op het schip maar ook de samenwerking op het water vraagt 
aandacht! Soms moet de vaargeul breder gemaakt worden, soms moeten schepen 
verbouwd worden, de diepgang aangepast, de bemanning geschoold of andere 
aanlegsteigers gezocht worden. Hiervoor is durf nodig! 
 
Samenwerken…zo leggen we ook vanavond in onze gezamenlijke haven aan 
in het vertrouwen dat God met zijn/haar adem ons aanblaast.  

 
We wensen u en elkaar een behouden vaart! 

 
 
A.H. 2022 


