Verslag gemeenteberaad over
herstructurering PGG
van 18 september 2011
in de Bosbeskapel
Er waren ruim 100 gemeenteleden aanwezig
De voorzitter vandaag, ds. Dolf Tielkemeijer (Thomaskerk), heet iedereen welkom en meldt dat de
kerkenraad besluit, gehoord hebbende de gemeente. Hij leest gezang 306 uit het liedboek, een lied uit
de reformatietijd van Zwingli. Ds. Dolf Tielemeijer vervangt de voorzitter van de wijkkerkenraad,
Henk Valstar, die verhinderd is.
David Renkema informeert de aanwezigen met een powerpointpresentatie over de stand van zaken.
Hierna krijgt iedereen de gelegenheid vragen te stellen. De vragen worden beantwoord door David
Renkema en Dolf Tielkemeijer
Is er al iets bekend over de toeloop van gemeenteleden naar de Thomaskerk en Shalomkerk in de
vakantie, toen de Bosbeskapel gesloten was? Dit geeft misschien een indruk over de toekomst als er
kerkgebouwen sluiten.
Er zijn geen aantallen bekend, maar de diensten verliepen in goede sfeer met vrij veel mensen.
Vanuit Loosduinen-Centrum is gemeld, dat als de Ontmoetingskerk sluit, de Abdijkerk te klein is voor
de hele gemeente en er wellicht 2 diensten moeten worden gehouden.
Als de Bosbeskapel opgaat in een combinatie van wijkgemeenten moet er door die combinatie
gezamenlijk worden beroepen. Werkt dat niet erg vertragend?
Verwacht wordt dat de vertraging niet erg groot zal zijn. De predikanten krijgen in de nieuwe situatie
wel een structureel ander taakinvulling
Is er al zicht op of de voorgestelde combinaties van wijkgemeenten financieel gezond zijn, uitgaande
van de huidige situatie?
Hier is nog geen zicht op, maar de combinaties blijven onderdeel van de PGG en er zal dus ook sprake
zijn van een zekere solidariteit. Er wordt gesproken over toekomst bestendige combinaties van
wijkgemeenten. Hierbij wordt niet alleen naar de financiële situatie gekeken, maar ook naar een visie
en de beschikbaarheid van menskracht.
Waarom worden mensen die niet financieel bijdragen niet uit het ledenbestand geschrapt?
De kerk is een open gemeenschap waarvan iedereen deel kan uitmaken. De kerk is niet te vergelijken
met een vereniging, waar mensen verplicht zijn hun contributie te voldoen.
In de Thomaskerk is recent een actie gehouden waarin iedereen werd aangeschreven, maar die vooral
gericht was op mensen die niet, of heel weinig, financieel bijdragen. Het was een vrij indringend
gestelde folder: de Thomaskerk in zwaar weer; als u niet bijdraagt, hoe moet het dan met uw
begrafenis? Er werd door 10% van de mensen gereageerd, waarvan de helft zich liet uitschrijven.
In 2009 is vanuit de AK een rapport verschenen, waarin werd gesteld dat wanneer wijkgemeenten
gaan samenwerken er ruimte moet blijven voor eigenheid. Wat gebeurt er in de toekomstige situatie
met die eigenheid?
Het rapport ging over de wijkgemeenten in een cluster. Dit proces werd gestart door de AK, maar
werd van onderaf opgebouwd. De wijkgemeenten stelden hun eigen profiel op. Dit proces is echter
achterhaald door de kracht waarmee het College van Kerkrentmeesters de bezuinigingen door wil
voeren. We moeten ook creatiever worden, nu gebeurt er in alle kerken op zondagmorgen hetzelfde.
Er moet meer diversiteit komen.
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Moeten we niet eerst samen opgaan in het cluster voordat we naar de gebouwen kijken?
Iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband neemt eigen beslissingen. We kunnen niet wachten
met het besluit over de gebouwen tot we helemaal samenzijn.
Is er advies geweest van het Ministerie van Predikanten?
Er zijn wel gesprekken geweest tussen de AK en het Ministerie, maar geen advies. Het Ministerie van
Predikanten is bedoeld voor inhoudelijke zaken de (Algemene) Kerkenraad voor bestuurlijke.
Is de mogelijkheid om tijdelijk kerkelijk werkers in de zetten bedoeld om het verlies aan
predikantsplaatsen te verzachten?
Het geeft ook de mogelijkheid voor vernieuwing. Er hoeft niet perse een HBO-theoloog te worden
ingezet, je kunt ook denken aan iemand voor het jongerenwerk, of voor muziek. Ook zou je iemand
kunnen aantrekken om het proces te begeleiden.
In het voorstel aan de AK staat dat we een predikant voor 0,75 fte willen beroepen, de norm is echter
0,6 fte voor de Bosbeskapel. Is het verschil voor clustertaken?
We nemen een voorschot op de situatie van 2015, waarin de combinatie Zuidwest 4 fte aan
predikantsplaatsen heeft. De predikant komt in die combinatie, waar werkt primair hier. De
predikanten zijn in dienst van de PGG.
Het is jammer dat de Diaconie een groot kapitaal heeft, dat maar zeer gedeeltelijk gebruikt wordt.
De diaconie werkt met opbrengst uit vermogen. Diaconaal werk is ander soort werk. Een diaconaal
predikant kan ook geen gemeentepredikant vervangen. Je kunt wel een plan maken voor een diaconaal
project en daar een financiële bijdrage van het College van Diakenen voor vragen, eventueel met
begeleiding van een werker van Stek.
Ik mis een visie in de plannen over een andere vorm van gemeente zijn en over de functie van een
kerkgebouw in de wijk. Dat zou multifunctioneel aanwezig moeten zijn.
Je zou ook iets extra’s met een kerkgebouw kunnen doen door samen te werken met buurthuizen en/of
met andere kerkgemeenschappen.
Er is in de huidige plannen wel beleid op financieel en bestuurlijk terrein, maar helaas geen visie. We
zouden in de wijk de visie beter moeten uitdragen en de wijkgemeenten zouden met elkaar in gesprek
kunnen over hun visie en zo elkaar kunnen uitdagen.
Ik mis bij de AK de belangrijke rol die wij als christenen hebben
Er is recent enorm geïnvesteerd in de Valkenboskerk, waarbij het budget is overschreden.
Er is voor €600.000 geïnvesteerd in de Valkenboskerk. De plannen lagen er langer en het besluit is
genomen toen de AK nog een andere samenstelling had. Eerst was er zelfs € 1.500.000 begroot. Het
gebouw ligt op een vitale zichtbare plek.
We moeten ervoor zorgen als gemeenschap van de Bosbeskapel bij elkaar te blijven, ook als we naar
een ander gebouw moeten. Hierbij moet je ook bedenken dat sommige gebouwen een icoonfunctie
hebben (bijvoorbeeld de Valkenboskerk), en dat je die niet zomaar af kunt stoten.
Tenslotte is de gemeenschap belangrijker dan het gebouw.
Hierop volgde een spontaan applaus van de aanwezigen.
Als koster merk ik dat verenigingen die ruimte in de Bosbeskapel huren angstig worden over alle
geruchten over sluiting. Het geplande tijdstip van de loop van 2012 waarop beslist wordt over
gebouwen is te laat. Je loopt risico dat huurders voor die tijd weggaan.
We kunnen er nu nog niets over zeggen, omdat de beslissing pas volgend najaar valt. Het is wel
belangrijk dat de Wijkraad van Kerkrentmeesters een brief over de stand van zaken naar de
verhuurders stuurt.
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Is er al bekend wanneer de gemeente weer op deze manier bij elkaar komt?
Dit is nog niet bekend, maar zal zeker nog enkele malen gebeuren. Dit wordt tijdig gepubliceerd in
Lopend Vuurtje, Zondagsbrief en op de website.
Ds. Dolf Tielkemeijer sluit af met de opmerking dat het een belangrijk gesprek was, waar goede
vragen werden gesteld. Deze bijeenkomsten zullen zeker vaker plaats vinden, er moeten in de
toekomst nog belangrijke besluiten genomen worden.
Tenslotte bedankt Dolf Tielkemeijer David Renkema voor zijn presentatie en de aanwezigen voor hun
betrokkenheid.
Jacqueline van der Jagt, scriba
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