PGS
INLEIDING VOORZITTER 24-06-2018 (DEEL 2 – TOELICHTING DIAPRESENTATIE)
DIA 1
U heeft nu al een tijdje naar deze dia zitten staren die de missie van de nieuwe PGS verwoordt. Het is
nu tijd om in te gaan op hoe we ons voorstellen dat een en ander in de komende jaren vorm kan krijgen. Ook al is dat nog niet een al heel uitgekristalliseerd beeld. Het is immer ook een trektocht.
Ik wil voor u ingaan op een aantal belangrijke aspecten.
DIA 2
Het zal u niet zijn ontgaan dat er een besluit is genomen over de vierplekken voor de toekomst van
onze gemeente. Eigenlijk wilden we het liefst één nieuw kerkgebouw op De Eng waarin alles wat we
als kerkgemeenschap zoal doen plaats zou kunnen vinden. Maar dat kunnen we ons simpelweg financieel niet veroorloven. En daarom hebben we besloten twee van vier kerkgebouwen te behouden. Eigenlijk met niet meer dan het volgende motief:
• In de toekomst kunnen we ons vermoedelijk niet meer dan twee predikanten veroorloven en dan
zijn vier kerkgebouwen – ook financieel – op zijn zachtst gezegd wat overdadig.
• Eén kerkgebouw is te klein om 600 kerkgangers op zondagochtend om 10 uur onderdak te bieden.
Daarom hebben we voor twee kerkgebouwen gekozen of eigenlijk voor twee kerkzaalruimtes. Want
aan nevenruimtes hebben we voor eigen gebruik in één gebouw wel meer dan genoeg.
En in het kader van flankerend beleid.
• Fysieke kerkelijke presentie in West
• Fysieke ontmoetingsplek in Zuid
Verder hebben we gekozen voor een nieuw organisatiemodel:
• Eén gemeente
• Eén kerkenraad
• Taakgroepen voor: vieren, pastoraat, jeugd, C&C, communicatie, kerk naar buiten
• Team pastores, CvK, CvD
• (Kernteams)
Dit organisatiemodel is op 1 december 2017 van kracht geworden, maar daarvan heeft u tot nu toe
feitelijk nog niet zoveel gemerkt.
Tenslotte en eveneens in het kader van flankerend beleid en vooral van belang voor de transitieperiode:
• Tot 2022 blijven alle vier de kerkgebouwen in gebruik
DIA 3
Hoe nu verder op een aantal fronten?
• Vieren
• Jeugdwerk
• Vierplekken voor de toekomst
• De andere vierplekken
• Financieel perspectief

•
•

Inzet vierplekken in transitieperiode
Overig

VIEREN
DIA 4
Van meet af aan geldt als uitgangspunt dat wij een pluriforme gemeenschap zijn en dat het ook zeker
niet de bedoeling is dat de vernieuwde PGS een soort eenheidsworst wordt.
Als protestantse christenen delen we zeker gemeenschappelijke normen en waarden en kunnen we
vanuit die basis ook op heel veel fronten tijd, energie en ervaring bundelen. De diaconie is daarvan al
heel lang een uitstekend voorbeeld.
Maar er zijn belangrijke verschillen in hoe ieder van ons God ziet en ervaart en in de manier waarop
we uitdrukking willen geven aan ons geloof. Met name als het gaat om vieringen. Het is dus zeker wél
de bedoeling dat er in de nieuwe PGS een gevarieerd aanbod komt als het om vormen van vieren
gaat. Zelfs een breder aanbod dan we nu kennen. En het is ook zeker niet zo dat met twee vierplekken het aanbod op zondag altijd beperkt zal zijn tot twee vieringen om 10 uur. Op een ander tijdstip
of wellicht op een andere dag kan daar gerust nog een viering aan worden toegevoegd, afhankelijk
van de behoefte en misschien niet iedere week. Dat moet groeien en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Vanuit dit uitgangspunt heeft de taakgroep vieren zich gebogen over een palet van vieringen en
heeft hiervoor een voorstel aan de gemeente gepresenteerd op 22 mei.
Onze indruk was dat deze profielen herkend worden en goed lijken aan te sluiten op de verlangens
die we zo links en rechts binnen en zelfs buiten onze kerkgemeenschap zien. Het is nu niet de bedoeling om tot 2022 hiermee te wachten en het is ook zeker geen dichtgetimmerd geheel. Eigenlijk willen we al zo snel mogelijk ervaring op gaan doen met die variatie aan vieringen en die de kans geven
zich verder te ontwikkelen. Soms zal er ook best een keer een tegenvaller zijn. Maar daar leren we
dan weer van…
JEUGDWERK
DIA 5 EN 6
“Groeien in geloof”
De taakgroep Jeugd & Jongeren heeft zich het afgelopen half jaar, samen met jongerenwerker Barbara Broeren, ingespannen om de kaders te schetsen voor het jeugdbeleid in de komende jaren. De
jeugd zien wij als basis voor de toekomst van de protestantse kerk en ook van wezenlijk belang voor
de binding van ouders en grootouders aan de gemeente. Willen wij de midden generatie en toekomstige generaties blijven binden dan is het zaak dat kinderen en jongeren een belangrijke plek in onze
gemeente wordt toebedacht. Dat betekent een inspanning van ons allemaal om te laten zien dat zij
zich niet alleen in gezin of op school, maar ook in onze gemeente, veilig, gezien, gekend en gehoord
weten. En dat zij serieus worden genomen en meegenomen worden in al onze activiteiten en uitingen en ook in onze vieringen.
De taakgroep zet zich in om, in verbinding met onder andere de taakgroep vieren, te komen tot een
samenhangend programma van activiteiten en vormen van vieren voor alle leeftijdsgroepen. Maar
ervaart het wel als heel erg lastig om die samenhang te bereiken met vier kerken open op de meeste
zondagen. En de taakgroep kan het ook niet alleen, maar rekent niet alleen op de steun maar vooral
ook op de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders, en daarnaast op de inzet van jeugdleiders en

andere vrijwilligers… en eigenlijk op de steun van ons allemaal! Laten we toch vooral die steun aan
de taakgroep geven als we ook wérkelijk geven om de generaties van de toekomst.
VIERPLEKKEN VOOR DE TOEKOMST
DIA 7
We hebben gekozen voor twee kerkgebouwen voor de toekomst van de PGS maar bij die keuze wel
geconstateerd dat die kerkzaalruimtes zoals ze nu zijn onvoldoende geschikt zijn voor het gehele palet aan vieringen dat ons in de toekomst voor ogen staat. Daarnaast hebben we afgesproken een plek
voor kerkelijke presentie in West te behouden en een ontmoetingsplek in Zuid te creëren. Om die
vier zaken voor mekaar te krijgen zullen er ook plannen moeten worden gemaakt en liefst zo snel
mogelijk. Om snel inzicht te krijgen in de investeringen die hiervoor plaats zullen moeten vinden en
hierover te besluiten. Maar ook om aan jullie snel een beeld te kunnen geven hoe de infrastructuur
er in de toekomst uit komt te zien. We willen daar snel na de zomer graag mee aan de gang volgens
globaal het volgende plan van aanpak.
Overigens zal de daadwerkelijke uitvoering mede afhankelijk zijn van de financiële armslag die we als
gemeente hebben of krijgen. Daar kom ik dadelijk op terug.
ANDERE VIERPLEKKEN
DIA 8 EN 9
Aan het vierplekbesluit lagen taxaties voor de verkoopwaarde van DOH en WK ten grondslag. Die dateren uit 2014 en het zal u niet zijn ontgaan dat de vastgoedmarkt sindsdien aardig is veranderd, zeker als het gaat om woningbouw. Dat vraagt dus op zijn minst om nog eens even goed te kijken naar
wat we met die beide locaties zullen gaan doen. Tussen KKR en CVK heeft daarover overleg plaatsgevonden en we zijn het met elkaar eens over de volgende benadering.
FINANCIEEL PERSPECTIEF
DIA 10 EN 11 EN 12
Waar kerkenraad en kerkrentmeesters ook met elkaar over hebben gesproken is het financieel perspectief voor de transitieperiode en daarna. En of we dat wat we willen ook met elkaar kunnen betalen. Want één ding is zeker… wat we met elkaar willen besteden moeten we ook met elkaar opbrengen. Het geld komt uiteindelijk nergens anders vandaan. Er is zeker wel een behoorlijk vermogen en
we mogen aannemen dat dit verder wordt versterkt als we gebouwen gaan afstoten. Maar een deel
van het vermogen is geoormerkt voor toekomstige uitgaven en de komende vijf tot zeven jaar zullen
we bij het huidige jaarlijkse uitgavenpatroon al ongeveer één miljoen interen. Daarnaast willen we
geld beschikbaar hebben om te steken in projecten die daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling
en vernieuwing van de gemeente. Bijvoorbeeld in initiatieven gericht op pionieren of het tot stand
brengen van nieuwe groepen en verbindingen op het raakvlak van kerk en samenleving.
Het zal duidelijk zijn… Kosten besparen kan, maar is pijnlijk en het gaat vooral om personele kosten.
Waarbij we in ons personeelsbeleid de voorkeur geven aan natuurlijk verloop in plaats van gedwongen ontslagen. Het verhogen van opbrengsten zet meer zoden aan de dijk. Meer leden aantrekken en
vergroting van de betalingsbereidheid zijn de twee meest aantrekkelijke “knoppen”. Maar vraagt wel
iets van ons… vooral wat betreft het imago van de gemeente als het aankomt op nieuwe leden maar
ook in aanspreekgedrag als het gaat om de leden die we al hebben.

OPENSTELLING VIERPLEKKEN TRANSITIEPERIODE
DIA 14
Wat ons als kerkenraad de laatste tijd nogal bezig houdt is de inzet van de vier kerkgebouwen tijdens
de transitieperiode. Wat heet… Als u mij ’s nachts wakker maakt dan is het eerste wat ik roep: inzet
vierplekken transitieperiode! Want dát is me toch een ingewikkeld vraagstuk geworden!
In 2017 hebben we met de beste intenties het schema voor 2018 bepaald. Uitgangspunt was dat alle
kerkgebouwen ongeveer even vaak, maar toch in bescheiden mate, op zondag niet geopend zijn. In
de verwachting dat onze leden dan verleid zouden worden eens een keer naar een andere kerk te
gaan. Maar in de praktijk blijkt dat toch niet zo te werken. Het schema dat we nu hebben vraagt oplettendheid en wordt in het algemeen als onduidelijk of lastig ervaren. Dan blijven we liever een zondagochtend thuis.
Daarbij komt… Naarmate de tijd vordert raken we meer en meer overtuigd dat het verstandig zou
zijn om op zondagochtend niet meer dan twee vierplekken open te stellen. Let wel! Het gaat uitsluitend om de zondags vieringen! Alle andere activiteiten van pastorale aard of anderszins en rouw- en
trouwdiensten kunnen gewoon in alle kerkgebouwen plaats blijven vinden zoals dat nu ook het geval
is.
Maar we achten het verstandig om meerdere redenen.
• We kunnen om de hete brij heen blijven draaien, maar beter is het om alvast te gaan ervaren
hoe het is in twee kerkgebouwen op zondagochtend. De kern van kerkelijke activiteiten draait
toch in grote mate hierom.
• Vanuit allerlei kanten voelen we de druk of noodzaak om dit te gaan doen.
o Gewenning – ervaringen met elkaar opdoen.
o Het team pastores. Minder vaak een viering voorbereiden komt ten goede aan de kwaliteit en speelt tijd en energie vrij voor andere belangrijke taken van de predikant. U moet
ervan uitgaan dat de voorbereiding van een viering een predikant gemiddeld zo’n tien tot
vijftien uur kost.
o Het beslag op vrijwilligers in de kernen halveert en er zijn veel minder ambtsdragers per
zondag nodig!
o De taakgroep jeugd geeft aan dat het eenvoudiger is samenhang in het jeugdwerk aan te
brengen bij twee vierplekken op zondag.
o De kerkenraad is beter zichtbaar en aanspreekbaar voor de gemeente en ook de organisatievorm die we hebben gekozen is bedoeld voor twee vierplekken en niet voor vier.
o De kerkrentmeesters maken zich zorgen om de betaalbaarheid van zaken. Twee vierplekken op zondag kost direct al minder. Minder energie en minder vergoedingen voor gastpredikanten en musici om maar een paar aspecten te noemen. Maar ook bij predikanten
ontstaat meer ruimte en flexibiliteit die kunnen leiden tot lagere kosten.
En zo zijn er nog wel een aantal te noemen. De kerkenraad zou dan ook in willen zetten op openstelling van niet meer dan twee vierplekken per zondagochtend in 2019 en daarna.
Maar ja…
Over hóe je dat gaat doen lopen de meningen nogal uiteen kan ik zeggen. Moet je kiezen voor vaste
koppels van gebouwen of juist niet. Moet je dan uitgaan van openstelling voor een maand of langer
achtereen of voor wekelijkse wisseling. Moet je een liturgisch profiel koppelen aan een set van gebouwen of juist niet?
Uit die discussie kwamen we niet en we bedachten daar na deze zomer eerst maar eens met de gemeente over in conclaaf te gaan alvorens een besluit te nemen in oktober. Waarvan we vermoeden

dat ook die raadpleging geen eenduidig beeld zal opleveren. Maar het geeft ons wel de kans om de
dilemma’s die een rol spelen aan u voor te leggen. Dit wordt dus nog vervolgd in overleg met u allen.
Als opmaat naar 2019 leek het ons wel goed als de gemeente elkaar meer zou treffen op zondagochtend. Daarom bedachten we in ieder geval het plan om vanaf de startzondag elke eerste zondag bijeen te komen in één van onze kerkgebouwen en die dag dan niet in de andere gebouwen. En op die
eerste zondag van de maand twee of wellicht drie vieringen te houden parallel of na elkaar, afhankelijk van de mogelijkheden van het gebouw. Het is een logistieke opgave maar we gaan ervan uit dat
het zal lukken met een beetje inschikken hier en daar… U wordt daarover uiteraard tijdig geinformeerd.
OVERIGE ONTWIKKELINGEN
DIA 15
Veilige gemeente
Duurzame “groene” gemeente
Vacatures
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