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Besluit Samen in de Ark
Het advies van de werkgroep Samen in de Ark, aangeboden per brief d.d. 24
februari 2018 is, in aanwezigheid van Cees Paul, besproken in de vergadering
van het moderamen d.d. 26 februari 2018 en in de vergadering van de
Algemene Kerkenraad d.d. 13 maart 2018.
Het moderamen heeft met waardering kennis genomen van de inhoud van de
rapportage. Uit de mondelinge toelichting bleek dat er een intensief en soms
emotioneel traject is geweest en dat de in de werkgroep gevoerde gesprekken
een vervolg mogelijk maken, waarin de drie wijkgemeenten samen gaan in het
Ark-gebouw. De Algemene Kerkenraad onderschrijft dit.
Gelet op de intensiteit van het gevoerde overleg is het niet mogelijk gebleken
om inhoudelijk invulling te geven aan alle punten van de opdracht die aan de
werkgroep was verleend. De Algemene Kerkenraad heeft daar begrip voor. Het
is een tussenstap en een vervolg is noodzakelijk. Het is wenselijk dat de
gesprekken op korte termijn worden hervat om te voorkomen dat het
momentum verloren gaat. Anders dan eerder was voorzien, wordt de rapportage
d.d. 24 februari 2018 om die reden niet ter consultatie aan de wijkkerkenraden
aangeboden, maar uiteraard wel ter informatie en met de uitnodiging erbij om
hierover binnen wijkkerkenraden, en tussen wijkkerkenraden en wijkgemeenten,
in gesprek te gaan. De consultatieronde krijgt invulling als de vervolgresultaten
bekend zijn.
De vervolgstap is het overleg tussen een vertegenwoordiging van de Rank- en
van de Arkgemeente. Dit overleg zal gericht zijn op geloofsinhoudelijke zaken.
De meer technische, zakelijke en juridische aspecten over de wijze van samen
gaan, komen daarna (na de zomer 2018) aan de orde. Dat er met deze volgorde
tijd gemoeid is, beschouwt de Algemene Kerkenraad als niet onoverkomelijk.
Het overleg zal betrekking hebben op vraagstukken van geloof, waaronder de
inrichting van de erediensten. Daarnaast zal tevens aandacht worden besteed
aan aspecten als cultuur en beleving. Om te komen tot een rapportage is de
periode tot 1 juli 2018 beschikbaar.
Doelstelling is te komen tot een schriftelijk voorstel voor de inrichting van het
gemeenschappelijke ‘confessionele profiel’ in het Arkgebouw.
De beide huidige wijkgemeenten worden daartoe uitgenodigd elk een groep van
zes betrokken gemeenteleden (waaronder de wijkpredikant en de voorzitter van
de wijkkerkenraad) samen te stellen die het gesprek voeren onder leiding van
een onafhankelijk voorzitter, te weten ds. H.J.J. Radstake, predikant te
Schiebroek, oud-voorzitter van de classis Rotterdam. Hij is beschikbaar om als
gespreksleider op te treden.

Parallel aan dit overleg wordt de Wingerd-gemeente uitgenodigd om over
dezelfde aspecten een voorstel te ontwikkelen voor het ‘open profiel’.
Beide voorstellen zullen op hun samenhang bezien worden.
De Wingerd-gemeente heeft in de aanbiedingsbrief bij het rapport over de
opvatting van de Wingerd het volgende opgemerkt: als er geen
overeenstemming wordt bereikt over het ontstaan van twee wijkgemeenten in
het Arkgebouw dient een nieuw advies te worden opgesteld.
In het beleidsplan Zicht op Overmorgen dat op 9 maart 2017 is vastgesteld, is
(op pagina 10) de volgende passage opgenomen: ‘Het niet vrijblijvende karakter
van het overleg in de werkgroep komt ook tot uitdrukking in het gegeven dat,
als het werkgroep overleg geen gemeenschappelijke uitkomst oplevert voor de
betrokken wijken, de aangelegenheid weer terug komt bij de Algemene
Kerkenraad die, alsdan, gehouden is stappen te zetten.’
Er is op dit moment geen aanleiding om te twijfelen aan het bereiken van een
gemeenschappelijke uitkomst. Daarom wordt vastgehouden aan de
desbetreffende passage van het beleidsplan.
Ten aanzien van de communicatie heeft de Algemene Kerkenraad besloten om te
zorgen voor een brede informatievoorziening.
Op grond van het bovenstaande heeft de Algemene Kerkenraad besloten:
- kennis te nemen van het per brief d.d. 24 februari 2018 aangeboden
advies van de werkgroep Samen in de Ark;
- de werkgroep te bedanken voor de inzet en de rapportage en te
dechargeren;
- akkoord te gaan met de inhoud van het rapport en de actiepunten daarbij
als volgt in te vullen:
o ad 4.1.: de wijkgemeenten Ark en Rank worden uitgenodigd elk een
groep van zes betrokken gemeenteleden (waaronder de
wijkpredikant en de voorzitter van de wijkkerkenraad) samen te
stellen die het gesprek over geloofsinhoudelijke zaken en over
cultuur en beleving ten behoeve van het ‘confessionele profiel’
voeren onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te weten ds.
H.J.J. Radstake;
o de Wingerd-gemeente wordt uitgenodigd om over dezelfde aspecten
een voorstel te ontwikkelen voor het ‘open profiel’;
o ad 4.2. en 4.3.: hiertoe wordt over gegaan na (en rekening
houdend met) de rapportages op basis van 4.1.;
o ad 4.4.: dit schema wordt aangehouden met dien verstande dat er
na de zomervakantie 2018 invulling wordt gegeven aan de
technische, zakelijke, juridische vorm van samen gaan.
- communicatie: te zorgen voor een brede informatievoorziening door:
o het rapport met dit AK-besluit toe te sturen aan de wijkkerkenraden
en de Colleges en CMC;
o het rapport met dit AK-besluit te publiceren op de site;
o informatie in het Krimpens Kerkblad te publiceren.
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