Communiqué van de Algemene Kerkenraad naar aanleiding van de vergadering d.d. 16 juni
2015
In de maand januari van dit jaar is op basis van een rapport van de commissie ad hoc van juni 2014
besloten een onafhankelijk procesbegeleider te benoemen in de persoon van Henk Leertouwer.
Onder zijn leiding is een commissie gevormd met leden uit de vier wijkgemeenten, te weten Jan
Fraanje, Leo van der Schelling, Gert Tissink en Ton Vlieg, aangevuld door Elsa van Velzen-van Wijk
als notulist.
Eerder dan werd verwacht heeft deze adviescommissie op 29 mei een unaniem rapport uitgebracht.
Dit 15 pagina’s tellend rapport met conclusies, aanbevelingen en voorstellen is aan de Algemene
Kerkenraad aangeboden. In een extra vergadering van de Algemene Kerkenraad op 16 juni jl. heeft
hierover een open gesprek plaatsgevonden.
De Algemene Kerkenraad heeft veel waardering uitgesproken voor de zorgvuldige wijze waarop de
commissie een vervolg heeft gegeven aan de eerdere besluitvorming.
De adviescommissie heeft naar een weg gezocht, waarbij wordt voldaan aan het verlangen naar meer
samenwerking en eenheid in de Protestantse Gemeente en tegelijk aan het verlangen van twee
vacante wijkgemeenten om op korte termijn een eigen predikant te kunnen beroepen. Nagedacht is
hoe een visie met het oog op de toekomst van de Protestantse Gemeente kan worden verenigd met
een gezond financieel beeld op de korte en langere termijn.
Deze commissie heeft de eerste maanden van dit jaar informatie verzameld over
samenwerkingsmogelijkheden. Er is een onderzoek gestart naar de eventuele verkoop van een of
twee kerkgebouwen en de opbrengst ervan. Op basis van de resultaten van de actie Kerkbalans is
vastgesteld hoe groot het begrotingstekort in 2018 en de jaren daarna zou uitvallen bij ongewijzigd
beleid. Gesprekken met beide predikanten, ds. Den Hartogh en ds. Groenendijk, zijn gevoerd om hen
te betrekken bij het uiteindelijk uit te brengen advies.
Aangezien voor enkele onderdelen in de komende (zomer)maanden nog nader onderzoek en
financiële doorrekening nodig is, kunnen we u nog niet uitvoerig informeren, maar delen we al wel het
volgende mee.
De commissie heeft zich, in het kader van het financieel gezond maken van de gemeenten, positief
uitgesproken over het eerder genomen besluit van de Algemene Kerkenraad om vanaf 2016 de
avonddiensten gezamenlijk te houden. Dat neemt niet weg, dat is geconstateerd dat scenario 1 van
het rapport van de commissie ad hoc van vorig jaar niet afdoende is. Daarbij zou door middel van het
versterken van de onderlinge samenwerking tussen de wijkgemeenten en door intensivering van de
geldwerving (actie Kerkbalans) de doelstelling van een sluitende begroting vanaf 2018 moeten worden
gehaald. Daarom is verder nagedacht over scenario 2 (‘Bouwen aan een nieuw perspectief’: ingrijpen
in de structuur, de omvang van predikantsplaatsen en/of de gebouwen).
Het voorstel is nu om – in vervolg op het rapport van de commissie ad hoc van juni 2014 - voor de
predikantsplaatsen een systematiek voor de lange termijn (2024) te bepalen die gebaseerd is op de
inkomstenpositie van elk van de wijkgemeenten. Vooruitlopend daarop wordt de taakomvang van een
predikant bij iedere wijkgemeente teruggebracht van 1,0 naar 0,8 fte. Voor de beide predikanten geldt
dat dit uiterlijk 2018 het geval is. Grote waardering is uitgesproken voor het feit dat beiden hiermee
zich ronduit akkoord hebben verklaard.
Als alles naar wens verloopt, is het streven erop gericht om zo spoedig mogelijk voor de beide
vacante wijkgemeenten een solvabiliteitsverklaring aan te vragen, waardoor een begin kan worden
gemaakt met het beroepingswerk. De situatie die dan ontstaat, is er een waarbij er vooralsnog vier
predikantsplaatsen zijn van elk 0,8 fte.
Uiterlijk in 2024 dienen er drie in plaats van vier wijkgemeenten te zijn gevormd. Na de zomervakantie
wordt, als alles voorspoedig verloopt, een werkgroep ingesteld, die tot taak krijgt te onderzoeken hoe
dit het beste kan worden gerealiseerd.
De Algemene Kerkenraad heeft het voornemen om op 16 september 2015 opnieuw hierover te
spreken en een besluit te nemen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal kort daarna een
gemeenteavond worden belegd.
De Algemene Kerkenraad.

