
 

 

Beleidsplan 2020-2025 Waalse Kerk Utrecht 

De Waalse Kerk Utrecht is een gemeenschap van gelovigen waarbinnen de Franse taal een 
bindende factor is. 

 

Identiteit 

Wij zien onszelf geworteld in de Waalse, hervormde traditie. 
Wij voelen ons verbonden met de 11 andere Waalse gemeenten en samen zijn wij onderdeel 
van de PKN. We onderhouden verder banden met de CEEEFE en de USRK en de PGU. Samen 
met de andere 11 Waalse gemeenten vallen wij onder de PKN-classis Noord-Brabant – 
Limburg, Waalse Kerken. Wij ondersteunen de 2 Waalse werkgemeenschappen: de 
werkgemeenschap van predikanten en de Réunion Wallonne, welke jaarlijks een Journée 
Wallonne organiseert. We blijven binnen allerlei nieuwe kaders (bijvoorbeeld het plan van de 
PKN genaamd ‘Kerk 2025’) een autonome gemeente met een eigen kerkenraad en een eigen 
kerkdienst in ons eigen kerkgebouw. 
 
Ons publiek is gevarieerd en bestaat uit verre nazaten van Waalse en Franse protestantse 
vluchtelingen uit de 16e en 17e eeuw, Franstalige Afrikaanse vluchtelingen uit de 20e eeuw en 
allerlei mensen die de Franse taal en cultuur een warm hart toedragen. Wij tellen zo’n 40 leden 
en de sfeer binnen onze gemeenschap is gemoedelijk. Onze kerkdiensten vinden plaats op 
zondagochtend om 10.30u onder leiding van een Franssprekende predikant. In de 
zomerperiode is er om de week een dienst. 

De verkondiging van het Evangelie en onze christelijke vorming buiten de dienst zien wij graag 
tot uiting komen in bijeenkomsten, conferences zondags na afloop van de zondagse dienst, 
bijbel-kringen, gesprekskringen, pastoraal bezoek en onderricht aan aanwezige kinderen en 
jongeren. Qua diaconie kunnen meerdere goede doelen op onze steun rekenen en ook zijn wij 
actief in de individuele hulpverlening. 

Wij staan achter het handvest van de Réunion Wallonne welke is opgesteld op 3 maart 2018. 

 

Communicatie 

De communicatie voor de diensten verloopt via de kerkenraad, waarbinnen de scriba hiervoor 
voornamelijk verantwoordelijk is. De PR voor de verhuur van de kerk en aanverwante 
zalen/gebouwen verloopt via de huismeester en een diaken. Informatie verstrekken wij via onze 
website, een besloten facebook-groep en via e-mail. Voor algemene communicatie voor alle 
Waalse gemeentes gebruiken wij het maandelijkse kerkblad l’Echo Wallon. 

 

Financiën 

Het Fonds La Combe garandeert de betaling van een predikant. Het Fonds Wallon draagt onder 
andere zorg voor het publiceren van l’Echo Wallon en het onderhoud van de algemene website: 
egliseswallonnes.nl We hebben verder een grote verantwoordelijkheid als het gaat om ons 
gebouwenportfolio en bijbehorende financiën. Wij streven hierbij naar een sluitende exploitatie. 
Wij wensen kostendekkend te zijn door meer verhuuropbrengsten te creëren, een efficiëntere 
financiële huishouding te voeren en mogelijk wensen wij inkomsten aan onze leden te gaan 
vragen. 

 



 

 

Strategie  

Vanaf 2020 willen wij bouwen aan een enthousiaste kerkenraad rondom een actieve predikant. 
De net opgezette cantorij zal een grote, positieve rol spelen in meerdere diensten. Wij sturen 
erop aan dat er een vast, minimaal aantal van 25 kerkgangers komt welke zelf ook activiteiten 
opzet. Voor de activiteiten valt concreet te denken aan regelmatig terugkerende activiteiten. We 
overwegen voor na de dienst: wandelingen, lunches, museumbezoek, filmmiddag, 
gespreksgroepen. Voor speciale gelegenheden willen wij iets met de Académie Française of in 
de maand van de francofonie, een uitwisseling of samenzijn met leden van de Franstalige 
Afrikaanse gemeenschap in Nederland en België en met andere Waalse gemeenten. Ter 
referentie: momenteel hebben we gemiddeld per zondag 10 kerkgangers. Onze gemeente 
bestaat officieel uit 40 leden en ongeveer 75 vrienden (amis). 

De Waalse gemeente Utrecht neemt actief deel aan de jaarlijkse samenkomst van alle Waalse 
gemeenten, o.a. door leden van de gemeente tijdig te informeren over de datum en het thema 
van de Journée Wallonne en door ook zelf met enige regelmaat de organisatie van die dag op 
zich te nemen.  

Naast de taken die eigen zijn aan het werk van een predikant neemt de predikant van de Waalse 
gemeente Utrecht actief deel aan de vergaderingen van de Cercle des Pasteurs. Binnen de 
kerkenraad brengt hij regelmatig verslag uit van zijn activiteiten binnen de Cercle en ook binnen 
de overleggen met andere dominees bijvoorbeeld binnen de PGU. Kortom: predikant en 
kerkenraad zetten zich actief in voor meer zichtbaarheid in Utrecht door bijeenkomsten en 
contacten in de stad Utrecht.  

 
Besluitvorming en evaluatie 
 
Na een eerste behandeling van het onderhavige beleidsplan in de kerkenraad wordt het een  
Assemblée Générale ter bespreking voorgelegd aan de gemeente. Daarna wordt de tweede  
lezing door de kerkenraad definitief vastgesteld. 
Het beleidsplan wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld met een jaarlijkse evaluatie  
(voor de eerste keer vóór zomer 2021) door de kerkenraad.  
 

Cercles concentriques – message du pasteur 

Comme décrit plus haut, l’EWU se déploie selon, au moins, trois cercles concentriques qui 
forment pour elle la réalité ecclésiale pour vivre et partager l’Évangile : la communauté wallonne 
à Utrecht et sa région, les églises wallonnes et enfin la classe. Les trois niveaux sont importants. 
Ils convoquent la fidélité, l’engagement et la solidarité de l’EWU.  

Dans la période qui est devant nous, il est question de dynamiser le premier cercle, celui de la 
communauté elle-même et de son témoignage-présence au sein de la ville d’Utrecht et de sa 
région. Ce premier cercle pour l’EWU est celui du pain quotidien, celui que le Seigneur lui donne 
pour vivre et pour faire vivre, c’est là son premier ancrage. 

La vie communautaire avec ses cultes et ses activités constituent le cœur battant de l’EWU. 
C’est ce cœur qui irriguera tous les autres cercles.  

Dans la ville d’Utrecht et de sa région, l’identité francophone de l’EWU ainsi que son temple 
constituent des leviers à valoriser au sein des églises protestantes de la ville d’Utrecht mais 
aussi au sein de tout ce qui se passe culturellement dans la ville.  Sur le versant ecclésiale, que 
ce soit PGU ou USRK, il est important d’intensifier les contacts, au niveau des pasteurs et des 
services diaconaux. 



 

 

Culturellement, la spécificité de l’EWU est unique. Beaucoup la considère comme handicape, 
elle peut cependant être un atout majeur dans tout ce qui se fait sur la ville d’Utrecht et de sa 
région. Écoles, lycées, universités, Alliance Française… autant d’opportunités a réaliser et 
mettre en valeur.  

 

 


