
Een nieuwe wijk, een nieuwe naam: De Drieklank. 

 

Een paar weken geleden hebben wij in het kerkblad een oproep gedaan om namen 

in te dienen voor de nieuwe wijkgemeente die wordt gevormd door het samengaan 

van de drie wijkgemeenten De Bron, De Ontmoeting en de Zuiderkerk. Velen hebben 

gereageerd op de vraag om een naam voor de nieuwe wijkgemeente in te dienen. 

We hebben 38 namen ontvangen. 

Met z’n drieën - uit elke wijkgemeente één persoon - hebben we de inzendingen 

doorgenomen en daar twee namen uit gekozen. Die hebben we voorgelegd aan de 

mensen van het breed overleg, dat zijn de mensen die vanaf het begin bezig zijn met 

de fusie. Met hun reacties en onze eigen overwegingen hebben we gekozen voor: 

“Wijkgemeente De Drieklank”. 

 

Voor de keuze van deze naam hebben wij een aantal motiveringen: 

- Een frisse naam die duidt op een gemeente die mee gaat in de tijd, fris is. Een 

gemeente die beseft dat jongeren en gezinnen de toekomst hebben, maar ook 

ouderen niet vergeet. 

- Een naam voor een kerk in de samenleving!   

- Drie wijken bij elkaar, die elk hun eigen klank hebben: De Bron, de Zuiderkerk en 

De Ontmoeting. We komen van verschillende kanten en nemen elk onze eigen 

waardevolle gaven en talenten mee. 

- Ook voor mensen die de historie van onze gemeente niet kennen is Drieklank 

veelzeggend door andere drie-eenheden. Zoals de triniteit: Vader, Zoon en 

Heilige Geest. Ook kunnen we denken aan geloof, hoop en liefde. En aan de 

PKN, waarbij de Hervormde, de Gereformeerde en de Lutherse kerken zijn 

samengegaan. 

- In lied 967 (eerder gezang 313) staat:  
Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 

 

De naam De Drieklank is door vier verschillende gemeenteleden ingediend. Op de 

startzondag van de nieuwe wijkgemeente 28 september a.s. willen we daar aandacht 

aan schenken. 

 

De kerkgebouwen (vierplekken noemen we ze ook wel) De Ontmoeting en De Bron 

behouden in de nieuwe wijkgemeente gewoon hun naam. 

Onder de naam De Drieklank gaan we samen verder, in een goede en gezonde 

gemeente, naar een mooie en welluidende toekomst. 

 

Comité naamgeving Dick Kijff (De Ontmoeting), Elly Veldman (De Bron) en Theun 
Vlieger (Zuiderkerk) 
 

 


