Nieuwsbrief 2, Rapport Verlangen, mei 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)
Wat is de kern van het rapport Verlangen?
Het rapport is een vervolgonderzoek naar het proces van het naar één kerkgebouw gaan. Daarbij zijn
zowel de actualiteit van het pastoraat als de gebouwen meegenomen. De projectgroep heeft haar
advies aan de Grote kerkenraad (GKR) uitgebracht in oktober 2016. Vervolgens zijn er een aantal
stappen gezet in het horen van de gemeente en bespreken van pastoraat en stenen in de kerkenraad. Besluitvorming is in voorbereiding waarbij zorgvuldige besluitvorming belangrijk is.
Wat ging vooraf aan rapport Verlangen?
Het rapport is een vervolg op het Beleidsplan ‘Gastvrij en Gedreven (2014-2020)’ van de Protestantse
Gemeente Dronten. Daarin is aangegeven dat prioriteit moet worden gegeven aan de uitwerking van
het SONEK-besluit van 17 december 2012. Dit richtinggevende besluit houdt in dat de gemeente
binnen een periode van tien jaar in de Open Hof wil gaan kerken. Tijdens de gemeenteavond van 15
april 2015 is het ‘naar één kerkgebouw’ gaan als belangrijke prioriteit bevestigd en erkend. De GKR
heeft in haar vergadering van 15 juni 2015 besloten dat een projectgroep dit proces naar één kerkgebouw moet gaan voorbereiden.
De projectgroep vertrok als het ware voor een nieuwe etappe met het beleidsplan en de SONEKrapporten in de rugzak. Het kompas was 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.
Scenario’s
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. Daarnaast zijn er door gemeenteleden twee scenario’s aan toegevoegd: Golden case scenario
en Open Hof 2.0.

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 2016 is het rapport ‘Verlangen’ gepresenteerd door
de projectgroep.
o Informatie naar de gemeente is verstrekt door een verslag in het kerkblad en Samen Onderweg.
• In het voorjaar 2017 zijn de volgende stappen gezet:
o Informatie is gedeeld met de gemeente via kerkblad en het rapport en de samenvatting
van het rapport (nieuwsbrief) zijn beschikbaar op de website. De nieuwsbrief is in februari ook uitgedeeld in de kerk.
o In maart 2017 zijn drie informatiebijeenkomsten voor gemeenteleden gehouden om
rapport ’Verlangen’ toe te lichten en de gemeente te horen.

Enkele aandachtspunten vanuit de informatiebijeenkomsten
• Eén gebouw met een volle kerk geeft voor velen meer saamhorigheidsgevoel maar men wil ook de verscheidenheid in diensten behouden.
• Eén gebouw levert kosten- en energiebesparing op.
• Voorsorteer scenario spreekt velen aan: snel alvast naar één gebouw en dat te ervaren, waarvoor verschillende ideeën zijn genoemd.
• Er zijn twee extra scenario’s ingediend: Golden case scenario en Open Hof 2.0.
• Onderzoek van de beide locaties m.b.t. verkoop en/of verbouw
• Neem een besluit en ondersteun het proces met gebed.
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In de KKR en GKR is verder gesproken en een besluit in voorbereiding over de invulling
van het pastoraat voor de komende jaren. Ook is er een verzoek gedaan aan het College
van Kerkrentmeesters (CvK) om voorstellen door te rekenen.
Het (CvK) heeft een Meerjarenbegroting uitgewerkt die 3 mei gereed is gekomen.
In de KKR en GKR is verder gesproken over de keuze van een scenario’s voor de toekomst
van de gebouwen. De voor- en tegenargumenten voor scenario’s zijn in beeld gebracht.
Op de gemeenteavond van 10 mei is de meerjarenbegroting en uitkomsten van de informatieavonden gepresenteerd.

Belangrijke conclusies uit meerjarenbegroting wat betreft ‘stenen’
• Als we als gemeente naar 1 kerkgebouw gaan, zal er naar verwachting na 2019 structureel 35.000 euro
meer ruimte zijn voor pastoraat.
• Financieel gezien maakt het geen verschil of Open Hof of de Ark wordt behouden.

Welke stappen worden genomen en door wie?
Tot de zomer worden de volgende stappen gezet:
• Moderamen werkt in mei voorstel t.a.v. pastorale inzet uit, wordt door KKR en GKR in juni besloten Er wordt rekening gehouden met de conclusies van de Meerjarenbegroting.
• Taakgroep Eredienst wordt verzocht scenario’s te ontwikkelen voor vieringen in 1 gebouw. Voorstellen TGE worden daarna door KKR en GKR besproken en besluitvorming volgt.
• Meerjarenbegroting biedt basis om scenario’s ten aanzien van gebouwen verder te bespreken na
de zomervakantie.
Op de najaarsgemeenteavond en indien nodig eerder zal worden gesproken over:
o vieringen in 1 kerkgebouw
o de ontwikkeling in pastoraat
o de voortgang van de scenario’s t.a.v. gebouwen en daarbij een stappenplan
• Na de zomer worden door Team wijkcontacten voor gemeenteleden bijeenkomsten georganiseerd om samen op te trekken naar één kerkgebouw. Hoe doen we dat en wat betekent dit voor
ons.
Wat is de stand van zaken rond pastoraat?
In de kerkenraad wordt momenteel gesproken over de toekomstige omvang en samenstelling van het pastoresteam. De pensioendatum van ds. Gerhard Heeringa is januari 2018 en pastoraal medewerker Gert den Boef
december 2017. Momenten die benut worden om veranderingen door te voeren/ aanpassingen te doen. Het
pastoresteam zal blijven bestaan uit predikanten en pastoraal werkers, waarbij op termijn een verlaging van de
formatie van pastores zal plaatsvinden. Een ouderenpastor zal blijvend onderdeel uitmaken van het pastoresteam. Ook blijft er structurele aandacht voor jongeren.

Waar vind ik meer informatie?
Het volledige rapport kunt u vinden op de website pgdronten.nl in het menu: Pastoraat en stenen.
Op de website vind u ook een samenvatting van het rapport met de inhoud, de scenario’s, de conclusies en aanbevelingen. Een papieren versie kunt u ophalen op het kerkelijk bureau. Reacties kunt u
delen met de kerkenraad (deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl). De kerkenraad.

