Nieuwsbrief 3, Rapport Verlangen, juni 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 actueel?
In de Grote Kerkenraad van 29 mei is een aantal besluiten genomen over diensten, pastoraat en
gebouwen. Zie hieronder een korte terugblik op het proces na het verschijnen van het rapport Verlangen.
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 is er een aantal
stappen gezet in het horen van de gemeente en het bespreken van de rapportage van de projectgroep Pastoraat en stenen in de Kerkenraad. Besluitvorming is in voorbereiding waarbij zorgvuldige
besluitvorming belangrijk is.
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 en 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 van de gewenste invulling van 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 het kerkblad. 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. De resultaten hiervan zijn
besproken in de Kerkenraad.
o In de KKR en GKR is verder gesproken 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.
o Het (CvK) heeft een Meerjarenbegroting uitgewerkt die 3 mei gereed is gekomen.
o Op de gemeenteavond van 10 mei is de meerjarenbegroting en uitkomsten van de informatieavonden gepresenteerd.
Welke besluiten zijn er nu genomen in de Grote Kerkenraad?
1. Kerkdiensten in één gebouw. Een wens vanuit de informatiebijeenkomsten in maart was om op
korte termijn een weg te vinden om als gemeente in één gebouw de kerkdienst te vieren. De
taakgroep erediensten (TGE) heeft een aantal opties uitgewerkt waarna de Kerkenraad het volgende heeft besloten. Vanaf 1 januari 2018 willen we drie zondagen in de maand in één kerk
een morgendienst houden en één zondag van de maand in beide kerken. Iedere maand zullen we
wisselen van kerkgebouw. Er zal naast de ochtenddienst altijd een avonddienst zijn. Speciale
diensten (bijv. gezinsdiensten, KIWI dienst, diensten met een muziekband etc.) zullen vooral ge-

pland worden op de zondagen met morgendiensten in twee kerken. Dit om aan een andere
wens vanuit de gemeente tegemoet te komen; voldoende variatie behouden in de aard van de
kerkdiensten. Daarnaast wordt er weer aangesloten bij de oude werkwijze van gelijke tijden in
beide kerken, in de zomer om half tien en in de winter tien uur. Na de zomer zullen we al één
keer per maand in één kerkgebouw de dienst houden als een voorzichtige start (o.a. de startzondag en de zondag na de bazar). In juni 2018 is het de bedoeling de werkwijze te evalueren.
2. Pastoraat. Wat betreft het pastoraat zijn twee zaken die spelen. Ds. Gerhard Heeringa gaat per 1
januari 2018 stoppen en ook het contract met pastoraal medewerker Gert den Boef loopt af. In
de meerjarenbegroting is rekening gehouden met 0,25 fte invulling van een predikantsplaats en
0,55 fte invulling door een pastoraal werker voor het ouderenpastoraat. Dit hangt echter wel
samen met het gegeven dat we vanaf 2019 volgens de meerjarenbegroting een tekort krijgen,
indien we twee gebouwen aanhouden. Beroepen van een tijdelijke medewerker zal tijd kosten.
Ds. Thea de Ruijter heeft aangegeven dat ze tijdelijk extra tijdsinzet wil plegen wanneer Ds. Gerhard Heeringa met emeritaat gaat. Ze heeft aangegeven dat het van belang is om naast de 0,25
fte extra plek van haar, ook een nieuwe persoon in het team te krijgen.
Daarnaast wordt er structureel 0,55 fte beschikbaar gesteld voor een pastoraal werker ouderenpastoraat. Gert den Boef is bereid zijn werkzaamheden per 1 januari 2018 te continueren.
3. Gebouwen. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft van de Kerkenraad het mandaat ontvangen om in financiële zin ruimer dan de Open Hof te kunnen kijken bij het maken van een definitieve keuze voor één van de gebouwen. Voorzitter en secretaris van het CVK nemen hiertoe
initiatief, waarbij de voorzitter en scriba van de Kerkenraad op vertrouwelijke basis op de hoogte
worden gehouden.
Welke stappen worden er nog gezet voor de zomer t.a.v. samen vieren?
• de mogelijkheid om na de kerkdiensten op 1-2 zondagen met elkaar de gevolgen van het besluit
om samen te gaan vieren in 1 kerkgebouw te verkennen. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd
om met enkele kerkenraadsleden van gedachten te wisselen.
• alle betrokken groepen rondom de organisatie van de kerkdiensten zijn geïnformeerd en met
hun zal TGE een plan maken hoe e.e.a. het best kan gaan werken.
Welke stappen worden er verder gezet na de zomer?
• 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
• Het Team wijkcontacten denkt na over bijeenkomsten voor gemeenteleden om samen op te
trekken naar één kerkgebouw. Hoe doen we dat en wat betekent dit voor ons.
Waar vind ik meer informatie?
Op de website (pgdronten.nl) vind u meer informatie over pastoraat en stenen: het rapport ‘Verlangen’, een samenvatting en de nieuwsbrieven. Reacties kunt u desgewenst delen met de kerkenraad
via de website (deelhetmetdekerkenraad@pgdronten.nl )

