PGG besluit over herstructurering
De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage voelt zich geroepen om mensen gelegenheid tijd en ruimte - te bieden om God en elkaar te ontmoeten. De groeiende exploitatietekorten
doen aan deze roeping niets af, maar vormden wel de directe aanleiding tot een
herstructurering.
De Algemene Kerkenraad heeft op 18 oktober 2011 de volgende besluiten genomen:
De huidige 14 wijkgemeenten zullen per 1 januari 2012 gaan samenwerken in vijf
combinaties van wijkgemeenten. Daartoe zal in de komende maanden tussen de betrokken
wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad overeenstemming verkregen moeten worden
over een regeling van de kerkdiensten, de indeling van het pastorale werk en het aandeel
van elke wijkgemeente in de keuze van de predikant. Aan deze combinaties zullen teams
van predikanten, kerkelijk en diaconaal werkers verbonden worden.
De predikantsformatie ten behoeve van de PGG wordt in de periode tussen 2011 en 2015
teruggebracht van 15 naar 8 fte. De vermindering van de formatie kan in principe door
natuurlijk verloop plaatsvinden. Er is financiële ruimte om tijdelijk een aantal parttime HBO
theologen aan te stellen ten behoeve van de wijkgemeenten.
Per 1 juni 2013 zullen maximaal 7 gebouwen buiten gebruik gesteld worden. Een
onafhankelijke commissie krijgt de opdracht om uiterlijk 1 juli 2012 met een advies te komen.
De Algemene Kerkenraad stelt de opdracht voor deze commissie vast.
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is overtuigd dat
deze stappen nodig zijn om een inspirerende gemeente van Christus te blijven. Daarbij is hij
zich terdege bewust van de pijn die de beoogde herstructurering met zich meebrengt.
De Bosbeskapel zal een combinatie gaan vormen met de wijkgemeenten rond de
Abdijkerk/Ontmoetingskerk, Bethelkerk, Thomaskerk en Shalomkerk. Van de 6
kerkgebouwen binnen deze combinatie zullen maximaal 3 buiten gebruikt gesteld worden.
Het aantal predikantsplaatsen moet in 2015 uitkomen op 4.
Voor vragen en opmerkingen over het besluit van de Algemene Kerkenraad: David
Renkema.

