UITNODIGING voor onderling gesprek na de viering van 2 september
TWEE KERKGEBOUWEN PER ZONDAG GEOPEND IN 2019?
In 2018 geldt een schema voor de wekelijkse erediensten in de vier kerkgebouwen van de PGS waarbij met enige regelmaat in één of meer kerkgebouwen geen viering plaatsvindt. Dit schema wordt als
onvoldoende duidelijk ervaren en lijkt daardoor van negatieve invloed op het kerkbezoek. Naar aanleiding hiervan is in de kerkenraad gesproken over een schema voor 2019 dat vooral duidelijk en
voorspelbaar moet zijn en het kerkbezoek zoveel mogelijk stimuleert.
Daarbij is het raadzaam om nu zo snel mogelijk te komen tot een situatie waarin op zondag in niet
meer dan twee kerkgebouwen op zondagochtend vieringen plaatsvinden. Feitelijk om dezelfde redenen waarom eerder is besloten tot de vorming van één PGS met twee vierplekken. Met vooral als
doel: meer ontmoeting van en saamhorigheid onder kerkleden, een duidelijke plek voor de jeugd
(wens van ouders met jonge kinderen) én tijd van professionals en vrijwilligers vrijspelen voor ander
werk in verband met de opbouw van de gemeente.
Het flankerend beleid bepaalt dat de vier kerkgebouwen van de PGS tot 2022 op een gelijkwaardige
wijze worden ingezet voor vieringen van de PGS. Dit uitgangspunt wil de kerkenraad bij de vaststelling van een nieuw schema voor 2019 gestand doen.
De taakgroep vieren heeft inmiddels stappen gezet als het gaat om het “palet” van vieringen voor de
toekomstige PGS. De taakgroep komt tot drie profielen, met binnen elk daarvan twee types. Het is
wenselijk om met dit palet van vieringen zo snel mogelijk daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Met deze ingrediënten zijn meerdere opties voor een schema van openstelling en sluiting van kerkgebouwen op zondag denkbaar en in de kerkenraad besproken. De contouren die zich daarbij aandienen vindt u op de volgende pagina.
U bent van harte uitgenodigd om dit onderwerp na de viering van 2 september tijdens de koffie met
elkaar te bespreken. In alle vier de kerkgebouwen vindt die zondag een viering plaats. Leden van de
kleine kerkenraad zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En vooral ook om naar u te luisteren met het oog op de besluitvorming over dit onderwerp in de vergadering van de kerkenraad op
8 oktober aanstaande. Op pagina 3 vindt u nog aanvullende informatie om u te helpen bij het gesprek.

Met hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van de PGS
Fred Heidinga
Voorzitter

CONTOUREN VAN EEN SCHEMA VOOR 2019
De volgende contouren dienen zich aan voor de inzet van kerkgebouwen voor erediensten van de
PGS in 2019.
•

Een schema dat is gebaseerd op twee opengestelde vierplekken per zondag, zonder dat sprake is
van vaste combinaties, waarbij alle vier de kerkgebouwen in het jaar even vaak geopend zijn voor
de zondagse eredienst. De verschillende types vieringen, elk in een frequentie die is afgestemd
op ervaringen en behoefte, worden door het jaar heen gepland in de opengestelde vierplekken.
Het schema wordt ruim tevoren duidelijk gecommuniceerd waarbij tevens duidelijk is welk type
viering wanneer waar plaatsvindt.

ÓF
•

Een schema dat is gebaseerd op vaste combinaties van twee vierplekken, waarbij binnen elke
combinatie om de week (of: om de maand) wisselend in één van beide kerkgebouwen een eredienst plaatsvindt. Er is een voorstel ingebracht dat uitgaat van de volgende combinaties: DOH +
DOK en WK + EK. In dit voorstel wordt ook bepleit om qua vieringen uit te gaan van een “herkenbare” profilering per koppel van kerkgebouwen, afgestemd op ervaringen en behoefte.

AANVULLEND
•

Vooral bedoeld om de onderlinge ontmoeting te stimuleren vinden met een zekere regelmaat
(bijvoorbeeld 1x per twee tot drie maanden) vieringen van verschillend type in één kerkgebouw
plaats waarbij de andere drie kerkgebouwen die dag gesloten zijn. Alle vier de kerkgebouwen komen daarvoor evenredig aan de beurt.

TENSLOTTE
•

Is het wenselijk – of juist niet – om een “tussenstap” in te bouwen door in 2019 uit te gaan van
drie geopende kerkgebouwen per zondag en vervolgens in 2020 twee? Dit geeft de mogelijkheid
om wat meer geleidelijk toe te groeien naar twee vierplekken maar gaat wellicht ten koste van
de duidelijkheid.

NB:
Met vier kerkgebouwen zijn zes combinaties van twee kerkgebouwen mogelijk: EK+WK, EK+DOH,
EK+DOK, WK+DOH, WK+DOK, DOH+DOK. Bij de eerstgenoemde optie zou dan bijvoorbeeld elke
maand een ander koppel “aan de beurt” zijn (en de beide andere gebouwen die maand gesloten).
(EK Emmakerk, WK Wilhelminakerk, DOH De Open Hof, DOK De Oude Kerk)
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OPENING EN SLUITING VAN VIERPLEKKEN IN 2019
Voor een besluit over de inzet van vierplekken in 2019 geldt het volgende.
•

•

•

•

•

•

Het besluit heeft alleen betrekking op de openstelling van kerkgebouwen op zondag ten behoeve
van de wekelijkse erediensten. Voor alle overige activiteiten, waaronder ook rouw- en trouwdiensten, blijven alle vier kerkgebouwen in gebruik zoals dat thans ook het geval is.
Het schema van openstelling en sluiting van kerkgebouwen geldt voor 2019. Rond juni 2019 zal
een en ander worden geëvalueerd met het oog op het schema voor 2020 en (eventueel) volgende jaren.
Het schema geldt “in de regel”. In het ritme van het kerkelijk jaar kunnen er aanleidingen zijn om
hiervan af te wijken. Dit zal zeker het geval zijn bij kerkelijke hoogtijdagen (Pasen, Kerstmis)
waarbij het wenselijk is dat alle vier de kerkgebouwen open zijn.
Openstelling van twee vierplekken per zondag houdt niet in dat ook het aantal vieringen per zondag tot twee beperkt blijft. Dat kunnen er (soms) ook meer zijn – zij het dan wel in niet meer dan
twee kerkgebouwen – naar gelang de ervaringen en behoefte.
In de lijn van het vierplekbesluit is in de eindsituatie (vanaf 2021) geen sprake van een “vaste”
koppeling tussen kerkgebouw en een bepaald type vieringen. Op dat moment zijn beide kerkzalen geschikt (gemaakt) om aan het gehele palet van vieringen van de PGS adequaat onderdak te
bieden.
Voor elk vast te stellen schema gelden de volgende randvoorwaarden:
o De berichtgeving over de zondagse vieringen is tijdig, duidelijk en toegankelijk voor iedereen.
o De vervoersdienst (kerktaxi) is optimaal (centraal) geregeld.
o Kerkradio (uitzending via internet) in alle kerkgebouwen goed geregeld.
o Kinderoppas en -nevendienst zijn adequaat geregeld (onder regie van taakgroep jeugd & jongeren).

PROFIELEN VOOR VIERINGEN VAN DE PGS
Op 22 mei 2018 presenteerde de taakgroep vieren aan de gemeente de volgende profielen en types
van vieringen voor de toekomst voor de PGS.
Profiel 1
1.1
1.2
Profiel 2
2.1
2.2
Profiel 3
3.1
3.2

Ordinarium / liturgisch
Klassiek-liturgische viering
Modern-liturgische viering
Community / ontmoeten
Deel-je-leven viering
Deel-je-geloof viering
Anders / experimenteel
Liturgisch anders
Community anders

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de informatie die op die avond is verstrekt en die
u kunt vinden op de website via https://www.geloveninsoest.nl/organisatie/taakgroep-vieren/.
Hoewel bepaalde profielen op onderdelen nog een nadere uitwerking vragen is het wenselijk deze
variatie in vieringen op korte termijn in te voeren en al doende met elkaar ervaring op te doen. Overigens zullen de zes types vieringen niet in een gelijke frequentie worden aangeboden. Er zal sprake
zijn van een ontwikkeling naar gelang de ervaringen en gesignaleerde behoefte.
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