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1. Visie en missie
Als gemeente van Christus willen we in deze samenleving zichtbaar en wervend, missionair aanwezig zijn. Met
hart voor allen, zeker ook kinderen; gastvrij voor zinzoekers; zorgzaam over onze grenzen heen; met een breed en
inspirerend aanbod van activiteiten. De verschillen die er in ons midden en tussen de bestaande wijkgemeenten in
geloven en beleven zijn, hoeven daarbij niet te verdwijnen, integendeel, we ervaren ze als verrijkend en
aanvullend. Levend uit dezelfde bron willen we daarover in gesprek blijven, elkaar ontmoeten, van elkaar leren,
met elkaar samenwerken. Dat zien we als onze gedeelde roeping, onze bijdrage aan verbinding en vertrouwen in de
gemeente.
2. Voortgezette ontmoeting en samenwerking
In de achterliggende periode hebben algemene kerkenraad, wijkkerkenraden en wijkgemeenten elkaar rond vragen
van bezuinigen intensief ontmoet, waarbij ook beelden over en weer zijn gecorrigeerd. De algemene kerkenraad
besluit diverse voorstellen van verschillende werkgroepen en AK-leden uit de voorbije periode als uitgangspunt
van nader beleid te aanvaarden om zo het gesprek en de samenwerking, met respect voor de verschillen in geloven
en beleven, tot voortdurend punt van aandacht te maken.
3. Predikantsplaatsen
De algemene kerkenraad besluit het aantal predikantsplaatsen terug te brengen van 3 fte. naar 2 fte. plaatsen (fte =
voltijdsaanstelling), hetgeen gerealiseerd zal zijn per 1 augustus 2016. De algemene kerkenraad besluit voor de
vacature van wijkpredikant Dorpskerk/ vacature ds. Codée uit te gaan van een 0.6 fte predikantsplaats, waarbij
uitgegaan wordt van een 1.4 fte predikantsplaats voor de andere wijk(en). Van die 1,4 fte wordt 0,4 fte voor
bepaalde tijd (zes jaar) ingevuld. Zodra de toestemming van de Regionale Commissie voor Behandeling van
Beheerzaken is ontvangen, zal het beroepingswerk aanvangen.
Wijkkerkenraden hebben de beschikking over wijkgebonden middelen. Het staat hen vrij die – per 31 december
2015 bestaande – ‘eigen’ middelen in te zetten om de vacatureruimte tijdelijk (tot maximaal zes jaar) aan te vullen.
Om te voorkomen dat bij nieuwe vacatures de bezette ruimte in één wijk de beperking bepaalt voor een andere, zal
elke toekomstige vacature aanleiding moeten zijn om het geheel van de formatie te bezien op houdbaarheid en
omvang.
De profielschetsen voor de invulling van beide vacatures zullen, in aansluiting op de doelstelling van voorgezette
ontmoeting en samenwerking, de specifieke opdracht bevatten om samen met de zittende predikant de verbinding
tussen de verschillende wijkgemeenten te zoeken.
4. Kerkgebouwen
Op de schaal van onze gemeente is de exploitatie van drie kerkgebouwen meer dan we aankunnen, het worden er
twee. Van een rijks- (Dorpskerk) en gemeentelijk (Immanuelkerk) monument is de opbrengst moeilijk
voorspelbaar, terwijl het gebouw met ogenschijnlijk de meeste waarde (Opstandingskerk) in menig opzicht wel zo
functioneel lijkt. Eerder besloot de algemene kerkenraad al tot het behoud van de Dorpskerk en de
Opstandingskerk en het te koop zetten van de Immanuëlkerk, zij het dat als er op 1 januari 2018 geen gegadigde
voor de Immanuelkerk is gevonden, dan alsnog ook de andere gebouwen voor afstoting in aanmerking komen. We
vullen dit nu aan met het principe dat na 1 januari 2018 élk kerkgebouw ter discussie staat en verkoopbaar kan zijn.
Uitgangspunt is dat per te behouden locatie de voorzieningen aanwezig moeten zijn of blijven om kerkdiensten te
houden en elkaar te ontmoeten.
De AK verzoekt het CvK om z.s.m. de Immanuëlkerk te koop te zetten en tegelijk, in het kader van de te realiseren
bezuinigingen, de mogelijkheden te onderzoeken of op de locatie van de Opstandingskerk een multifunctioneel
gebouw kan worden neergezet ten behoeve van de (samengevoegde) wijkgemeente(n) 2 en 3. Rapporten over
verkoopbaarheid, staat van onderhoud, begrotingen en de bevindingen van de burgerlijke gemeente worden daarbij
als input meegenomen. Bij de aanvraag voor de solvabiliteitsverklaring zal het RCBB worden gevraagd dit mee te
wegen.
5. Wijkgemeenten Immanuëlkerk en Opstandingskerk
De algemene kerkenraad overweegt dat het nu nog te vroeg is om concrete besluiten inzake de samenvoeging van
de wijkgemeenten rond de Immanuëlkerk en rond de Opstandingskerk te formuleren. Momenteel is sprake van
eigen dynamiek, die positief te duiden is. Naar verwachting zal op afzienbare termijn aan de leden van de beide
wijkgemeenten de gelegenheid worden gegeven hun oordeel kenbaar te maken, inzake de beoogde samenvoeging
van beide wijkgemeenten (Ord. 2-16-6). Al naar bevind van zaken zal daarna deze aangelegenheid voorgelegd

dienen te worden aan het breed moderamen van de classis met een verzoek tot medewerking en goedvinden.
Vanzelfsprekend dient dan ook een aanpassing van de zogenoemde Plaatselijke Regeling te worden doorgevoerd.
6. Pastorieën
Behalve kerkgebouwen zijn er ook pastorieën in beheer. Het CvK zal rond het beroepingswerk, in overleg met
beoogde predikanten, bespreken hoe de huisvesting het beste kan worden geregeld. Wanneer een pastorie vrij
komt, omdat een nieuwe predikant zelf voor zijn/haar eigen huisvesting heeft gezorgd of wil zorgen, wordt de
pastorie verkocht. Zo ontstaat in de loop van 2016 vanzelf meer duidelijkheid over de consequenties voor de
huidige pastorieën. Inmiddels is duidelijk dat de pastorie aan de De Withstraat kan worden verkocht. De pastorie
aan Park Arenberg zal ook worden verkocht en hiervoor zal een andere pastorie van vergelijkbare waarde als de
pastorie aan de Groenekanseweg worden teruggekocht in overleg met de nieuw te beroepen predikant.
7. Financiën
In de loop van deze besluitvorming is er veel uitgewisseld over de bestemming en inzet van legaten. Er bleek
behoefte te zijn aan meer duidelijkheid. De algemene kerkenraad zal samen met het CvK zorgdragen voor een
duidelijke regeling.
In het algemeen zal gezorgd worden voor optimale transparantie voor wat betreft de financiële informatie (op
wijkniveau). De algemene kerkenraad zal zich met het CvK beraden op modellen van financieel beheer waarin
meer in de eigen financiële verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten kan worden voorzien.
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