Nieuwsbrief Rapport Verlangen 1, 19 februari 2017
De weg naar een gastvrije en gedreven kerkelijke gemeenschap
Adviezen van de projectgroep Pastoraat en Stenen, oktober 2016
“maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om ons zelve gaan”(Lied 971:2)
Waarom Rapport Verlangen?
In het Beleidsplan ‘Gastvrij en Gedreven (2014-2020)’ van de Protestantse Gemeente Dronten is aangegeven
dat prioriteit moet worden gegeven aan de uitwerking van het SONEK-besluit van 17 december 2012. Dit richtinggevende besluit houdt in dat we binnen een periode van tien jaar in de Open Hof willen gaan kerken. Tijdens de gemeenteavond van 15 april 2015 is het ‘naar één kerkgebouw’ gaan als belangrijke prioriteit bevestigd en erkend. De Grote Kerkenraad (GKR) heeft in haar vergadering van 15 juni 2015 besloten dat een projectgroep dit proces naar één kerkgebouw moet gaan voorbereiden. Deze projectgroep moet advies uitbrengen
aan de GKR. Daarna kan in de GKR, na het horen van de gemeente, verdere besluitvorming plaatsvinden.
Hoe is rapport Verlangen tot stand gekomen?
Het proces om samen onderweg te gaan naar één kerkgebouw wordt geactiveerd door de recente landelijke
nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg”. In deze nota staat de vraag centraal: Wat is de essentie van
kerk zijn? Ook in ons beleidsplan draait het in de kern om dezelfde vraag. Wat is ons wenkend perspectief? Wij
houden van de kerk als huis van God en mensen. De projectgroep verlangde er daarom naar de weg naar vernieuwing van onze gemeente als een kans te omarmen. De projectgroep vertrok als het ware voor een nieuwe
etappe met het beleidsplan en de SONEK-rapporten in de rugzak. Het kompas is vooral gericht op het toekomstbestendig inrichten en organiseren van onze kerkelijke gemeenschap. Vervolgens is langs twee sporen de
opdracht uitgewerkt: vormgeven van verlangen en de uitgangspositie. De aspecten die zijn onderzocht zijn:
pastoraat, kerkruimte, financiële haalbaarheid, bouwkundige aspecten, tijdschema en communicatieve aspecten.
Wat is in het kort de inhoud van het rapport?
In het rapport wordt antwoord gegeven op een aantal vragen wat betreft de twee sporen.
Spoor 1: Vormgeving van verlangen
Het is van het grootste belang dat wij als gemeente ons wenkend perspectief voor ogen houden en stap voor
stap verder concretiseren. Hoe kan het gevoel van urgentie voor noodzakelijke investeringen in onze geloofsgemeenschap (materieel en immaterieel) worden vergroot? Hoe betrekken wij onze gemeente in de volle omvang bij alle veranderingen, ook als daarvoor moet worden geofferd en/of bestaande patronen en gewoontes
moeten worden losgelaten? Wij weten, dat wij mogen leven vanuit de levende hoop die in ons is. Wij willen
een zoutend zout zijn voor elkaar en voor de samenleving waarin wij leven. Wij geloven en belijden dat wij
vertrouwen mogen hebben in morgen. Wij verlangen naar heelheid en gerechtigheid, maar hebben wij, als het
er op aan komt, de moed dat brandende verlangen om te zetten in concrete daden? Wat betekent dat voor mij
en voor mijn inzet? Hoe stel ik mij op als mijn verlangen op gespannen voet staat met het verlangen van de
ander voor wat betreft de pastorale aandacht of het gebouw waaraan ik de voorkeur geef?
Spoor 2: Uitgangspositie
Waar staan we en hoe staan we er op dit moment voor? Wat is in financieel en zakelijk opzicht de grond onder
onze voeten? Wat zijn de actuele trends m.b.t. ledental, kerkbezoek en de daarop te baseren (meerjaren) begroting? Wat is de huidige en gewenste samenstelling en omvang van het pastoresteam in relatie tot de omvang van de gemeente en de inrichting van het pastorale en diaconale werk? Wat betekent het voorgenomen
besluit en wat zijn de consequenties daarvan? Voor het proces van gemeenteopbouw, onze vastgoedpositie
enz.? En hoe staat het eigenlijk met de verkoopbaarheid van de kerkelijke gebouwen? In het verlengde daarvan
ligt de vraag naar de varianten en alternatieven met betrekking tot het gebouwenbeheer en de ruimtebehoefte
voor onze toekomstige gemeente.
Wat zijn de conclusies uit het rapport?
 De omvang van de gemeente zal jaarlijks met gemiddeld 2,25 % per jaar afnemen.
 De draagkracht van de gemeente (de vrijwillige kerkelijke bijdrage) daalt met ca. 1,3 % per jaar.
 De omvang van het pastoraal team zal afnemen van 3,6 fulltime eenheden (fte) naar 2,7 fte in 2022.
 De ruimtebehoefte kan door één gebouw worden opgevangen, zowel Open Hof als de Ark is mogelijk.
 De financiële positie is op dit moment gezond, waarbij voor in de toekomst uitgegaan wordt van een geleidelijke krimp in pastoraat en het gebruik van één gebouw.
Wat zijn de aanbevelingen uit het rapport?
 Bouw aan verlangen door in gesprek te blijven met de gemeente.







Stoot één gebouw af binnen een termijn van 5 jaar.
Onderzoek de verkoopbaarheid van beide kerkgebouwen.
Realiseer een sobere opzet van een kerkelijk centrum, waarbij de kosten van aanpassingen worden geraamd op basis van een globaal programma van eisen.
Investeer nu voor de optimale verkoopbaarheid van de gebouwen en daarna in de éne locatie.
Zet met alle geledingen een éénduidig gezamenlijk pad uit voor de integratie van de gemeente en de concentratie op één locatie in uiterlijk 2022

Welke scenario’s worden uitgewerkt in het rapport?
Afhankelijk van keuzes en omstandigheden is een aantal scenario’s denkbaar. In het rapport worden er vijf
uitgewerkt: SONEK scenario; Voorsorteer scenario; Marktwerking scenario; Worst case scenario en Oecumenisch scenario.
Hoe is het proces tot nu toe verlopen wat is er tot nu toe besproken?
 In het najaar 2015 heeft de projectgroep ‘Pastoraat en Stenen’(P&S) de opdracht van de kerkenraad gekregen.
 In oktober 2016 heeft de projectgroep het rapport ‘Verlangen’ aangeboden aan de kerkenraad.
 In het najaar 2016 zijn de volgende stappen gezet:
o Presentatie rapport ‘Verlangen’ aan KKR en GKR gevolgd door bespreking wenselijke invulling pastoraat en scenario’s gebouwen.
o Op de gemeenteavond in november is het rapport ‘Verlangen’ gepresteerd door de projectgroep
en is een stappenplan uitgewerkt.
o Informatie naar de gemeente is verstrekt door een verslag in het kerkblad en Samen Onderweg.
Welke stappen worden genomen en door wie?
In het voorjaar worden de volgende stappen gezet:
 Er worden 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteleden om rapport ’Verlangen’ te
bespreken.
 In de KKR en GKR wordt verder gesproken en een besluit genomen over invulling pastoraat voor de komende jaren.
 In de KKR en GKR wordt verder gesproken en een besluit genomen over de keuze van een scenario’s voor
de toekomst van de gebouwen. Hierbij wordt een stappenplan opgesteld.
 Informatie wordt gedeeld met de gemeente via kerkblad en/ of een nieuwsbrief, die uitgedeeld wordt in
de kerk.
 Op 10 mei is een gemeenteavond gepland: presentatie definitieve keuze pastoraat en scenario met bijbehorend stappenplan.
 Na de zomervakantie worden voor gemeenteleden bijeenkomsten georganiseerd rondom de gevolgen van
de keuze voor het kerkgebouw (door Team wijkcontacten).
Wat is de stand van zaken rond pastoraat?
In de kerkenraad wordt er momenteel gesproken over de toekomstige omvang en samenstelling van het pastoresteam. De pensioendatum van ds. Gerhard Heeringa (januari 2018) en pastoraal medewerker Gert den Boef
(december 2017) zullen benut worden om veranderingen door te voeren/ aanpassingen te doen. Het pastoresteam zal blijven bestaan uit predikanten en pastoraalwerkers, waarbij op termijn een verlaging van de formatie
van pastores zal plaatsvinden. Een ouderenpastor zal blijvend onderdeel uitmaken van het pastoresteam.
Wanneer worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd?
Er worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt het rapport ‘Verlangen’ toegelicht door
een lid van de projectgroep en zullen we in gesprek gaan aan de hand van een aantal vragen. De data zijn:

De data voor de 3 bijeenkomsten zijn:
•
Dinsdag 7 maart 19.30 -21.15 uur in de Ark Kampanje
•
•

Donderdag 9 maart 19.30 -21.15 uur in Open Hof zaal Zuid
Vrijdagmiddag 17 maart 13.30-15.15 uur in de Ark Voorschip

Waar vind ik meer informatie?
Op de website pkndronten.nl in het menu: Pastoraat en stenen. Een papieren versie kunt u ophalen op het
kerkelijk bureau. Reacties kunt u delen met de kerkenraad (deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl )
Namens de kerkenraad.

