Een bijgewerkt conceptbeleidsplan
Met de diverse reacties op de scenario’s uit het eerdere conceptbeleidsplan is het moderamen van
de Algemene Kerkenraad de afgelopen tijd aan de slag gegaan.
Positieve inzet
Allereerst is het bijzonder dat alle reacties positief zijn. Alle wijkgemeenten en organen willen met
elkaar werken aan een kerk die toekomst heeft. We realiseren ons dat een eenvoudiger organisatie
geen bezwaar hoeft te zijn, want de kerk begon toch met een paar mensen die in hun leven op weg
waren en merkten dat die Ene naast hen liep. We hebben er alle vertrouwenin dat we in deze tijd,
waarin de kerk een andere plek en gestalte krijgt, kunnen blijven getuigen van de hoop en het geloof
die in ons leven.
Contouren van onze Protestantse Gemeente
Vanuit de verschillende wensen van de wijkkerken zijn al pratend de contouren ontstaan van hoe
onze veelkleurige Protestantse Gemeente er de komende jaren uit kan gaan zien.
De IJsseldijkgemeente gaat verder als IJsseldijkgemeente in het monumentale kerkgebouw
aan de IJsseldijk. De predikantsplaats omvat 0,8 weektaak en wordt tijdelijk met 0,2 aangevuld vanuit
andere middelen.
Dit past bij de voorkeur van de IJsseldijkgemeente om als wijkgemeente zelfstandig verder te gaan.
Verder gaf geen van de andere wijken aan met de IJsseldijkkerkgemeente een intensief samengaan
op te willen bouwen.
Rank-, Ark- en Wingerdgemeente gaan samen in het Ark-gebouw. Of dit betekent samen in
een gebouw huizen of dat dit fusie of integratie inhoudt zullen ze zelf bepalen.
Overleg van de drie wijken
Met drie vertegenwoordigers per wijk, een onafhankelijk voorzitter en waarnemers van de andere
twee wijken, wordt door deze drie wijkgemeenten binnen drie maanden in een werkgroep
uitgewerkt hoe dit eruit gaat zien. Het wordt een veelkleurige samenwerking, waarin verschillende
mensen een thuis kunnen vinden en er naar buiten toe een veelkleurig aanbod gedaan kan worden.
In elk geval wordt beschreven:
o
o
o

het aantal wijkgemeenten (1, 2 of 3) en regeling voor het beheer;
welke profielen of kleuren de samenwerking kent;
hoe het gebouw voor diensten gebruikt gaat worden (met bijvoorbeeld meerdere
ochtenddiensten per zondag)en andere zaken;
o
de naam;
o
de wensen voor aanpassing van het gebouw;
o
inventaris;
o
nieuwe activiteiten;
o
personele gevolgen.
De werkgroep rapporteert aan de Algemene Kerkenraad, die, voordat er conclusies worden
getrokken, de wijkkerkenraden raadpleegt.
Waarom dit voorstel?

In eerdere beleidsnotities constateerden we dat de Protestantse Gemeente een te grote jas heeft.
We besloten onze organisatie aan te passen met als uitgangspunten eenvoud, bundelen van krachten
en vernieuwende missionaire initiatieven. Westelden vastdat drie of twee wijkgemeenten ons in de
nabije toekomst goed zullen passen, met de daarbij horende predikantsformatie van vier maal o,8 en
twee goed toegeruste gebouwen (het Wingerd- en het Rank-gebouwzullen worden afgestoten).
Om zo snel mogelijk een stabiele situatie te bereiken wordt in dit plan gekozen voor resolute stappen
in 2018/2019.
- Dit geeft de betrokken wijkgemeenten de gelegenheid in één keer een goede stabiele
samenwerking op te zetten. Het alternatief om eerst naar drie kerkgebouwen en daarna naar twee
kerkgebouwen te gaan, kost meer inspanning en geeft onrust.
- Het afstoten van twee kerkgebouwen geeft een besparing in de onderhoudskosten van ongeveer €
60.000.
- Voor 2017 is een begroting is goedgekeurd waarmee voor ruim € 60.000 wordt ingeteerd op het
vermogen. Dit maakt duidelijk dat het afstoten van één kerkgebouw onvoldoende is om uit de rode
cijfers te blijven en bovendien is er dan geen ruimte om door een verbouwing een nieuwe start in het
gezamenlijke gebouw te maken.
- Verder is duidelijk geworden dat de burgerlijke gemeente weer initiatieven onderneemt voor het
ontwikkelen van plannen in het centrumgebied. Uiteraard zal het College van Kerkrentmeesters
onderzoeken hoe de opbrengst van de gebouwen geoptimaliseerd kan worden. Zwaarder weegt voor
ons om als Protestantse Gemeente te komen tot een nieuwe stabiele situatie waar wijkgemeenten
op een goede en nieuwe manier kerk kunnen zijn.
Predikanten
In het overleg tussen de drie wijkgemeenten zal ook gekeken worden naar de inzet van de
predikanten in de nieuw te vormen samenwerking tussen wijkgemeenten.
Intussen zijn we dankbaar dat door een stichting additionele middelen beschikbaar zijn gesteld als
aanvulling op de 0,8 weektaak van de predikant van de IJsseldijkkerkgemeente. Deze middelen
worden ingebracht in een Krimpenbreed project op het gebied van pastorale en missionaire
ouderen-activiteiten.
Het project zal wellicht ruimer van omvang zijn dan 0,2 weektaak. Dit past bij de vraag om pastorale
zorg en ondersteuning bij levensvragen voor ouderen die vanuit onze eigen gemeente en vanuit de
samenleving naar ons toekomen. De predikanten hebben inmiddels een voorstel gemaakt dat naast
pastorale zorg in de verschillende wijken ook de start van een Centrum voor Levensvragen omvat. De
Algemene Kerkenraad zal hierover binnenkort besluiten.
Conceptbeleidsplan
In het conceptbeleidsplan wordt naast de organisatorische aanpassingen beschreven hoe de
Protestantse Gemeente haar beleid op deelterreinen ziet en welke voorzieningen er nodig zijn. Ook
zal er bestuurlijk verder gesproken worden met de HWBA over de toekomst en komt er een nieuwe
plaatselijke regeling. U kunt het conceptbeleidsplan in de huidige en voorgaande versie,met alle
genoemde reacties van wijkgemeenten en organen en een verantwoording van de verwerking van de
reacties,lezen op de website www.pknkrimpen.nl.
Hoe verder?

Het hernieuwde conceptbeleidsplan wordt nu voorgelegd aan de wijkkerkenraden en colleges. Eind
juni wordt door de Algemene Kerkenraad het definitieve beleidsplan vastgesteld. Half augustus zal de
genoemde werkgroep aan het werk gaan.
Conclusie
De Algemene Kerkenraad is dankbaar dat er door velen constructief nagedacht is, zodat we u nu een
positief plan kunnen voorleggen. We zien een levensvatbare Protestantse Gemeente voor ons met
naast de HWBA een wijkgemeente in de IJsseldijkkerk en een veelkleurige samenwerking in een
nader te bepalen vorm in de Ark. We merken dat dit gevoelens van verdriet oproept over wat niet
langer meer voortgezet kan worden. Tegelijk merken velen van ons dat het tijd wordt voor een
nieuwe gestalte van onze Protestantse Gemeente. Nieuwe samenwerking brengt ons nu al op
nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. We nodigen u allen graag uit om de komende tijd mee te
denken en te praten in dit proces met alle verschillende kanten die daarbij horen. Hoe het ook zal
gaan, we weten dat de Heer naast ons gaat en ons al gaande de weg die we kunnen gaan duidelijk zal
maken. In dat geloof voelen we ons verbonden.
De Algemene Kerkenraad

