Bouwen op
goede grond
Rapportage
Commissie
Toekomst PGV

Bouwen op
goede grond

Rapportage Commissie Toekomst PGV

Inhoud

Deel I
1
2
3

Opdracht 7
Inleiding 8
Opdracht en werkwijze 10
Inventarisatie huidige situatie PGV en eerdere rapporten 13

Deel II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Perspectief 14
Visie en kernwaarden 15
Bestuur en organisatie 18
Vernieuwing 22
Personeel en vrijwilligers 26
Pastoraat 29
Diaconaat en missionair werk 32
Vierplekken 35
Gebouwen 37
Communicatie 43
Randvoorwaarden 45
Gefaseerde invoering 49
Financiële onderbouwing 51

Deel III
16
17
18
19

De veertig wijzen 55
Werkwijze 58
Wat gaat goed? 61
Wat kan beter? 67
Hoe dan wel? 77

1
2
3
4
5

Bijlagen 85
Leden Commissie en externe adviseurs 88
Geraadpleegde bronnen 89
Overzicht personele bezetting per jaar 92
Ordinantie 4 Kerkorde PKN 94
Overzicht taakgroepen 96

Deel I Opdracht
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1 Inleiding

aangedragen zijn als kernleden: zij die vanuit hun ervaring,
betrokkenheid en loyaliteit het meest geschikt waren om met
feedback te komen.
In de diepte-gesprekken met de veertig wijzen heeft de Commissie veel kansen en opties tot acties aangereikt gekregen.
Ten dele hebben deze gesprekken ook een eigen dynamiek
opgeroepen. Het momentum voor vernieuwing is bij deze
substantiële vertegenwoordiging van de PGV reeds ingezet.
Gevraagd worden om mee te denken over verandering, bereidt de harten daarop voor.
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Voor u ligt de Rapportage Commissie Toekomst (Commissie)
van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV). Het is een
rapport met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties
voor het kerkelijke werk in Vlaardingen. Dit rapport is geschreven
in een situatie van grote urgentie. Bijna 2/3 van de leden van
de PGV is inmiddels ouder dan 70 jaar. Dat gegeven op zich
onderstreept reeds de noodzaak van dringende bezinning.
De huidige koers is alleen al getalsmatig niet vol te houden.
De leden van de PGV (ook de 1/3 minderheid die nog geen
70 jaar oud is) zijn onvoldoende tevreden met het huidige
aanbod van de PGV. De afgelopen twee jaren van lockdowns
hebben voor velen de afstand tot de kerk nog verder vergroot.
Er is kortom zeer grote urgentie om te vernieuwen.
Daarbij wil dit rapport er niet aan voorbijgaan dat de bestaande
kerk voor trouwe leden heel belangrijk is. Als alles op de schop
zou gaan, zou dat voor hen zeer onwenselijk zijn.
De Commissie gaat daarom uit van een dubbele verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt in het dragen van
zorg voor het bestaande én van zorg voor vernieuwing.
De Commissie heeft voor dit rapport intensieve diepte-interviews afgenomen bij veertig zeer betrokken en meelevende
gemeenteleden. Deze zogenoemde ‘wijzen’ reiken de sterkteen zwakteanalyse van de PGV aan en hebben vrij nagedacht
over wat behouden moet worden, wat vernieuwd moet worden en op welke wijze dat kansrijk kan binnen de Vlaardingse
context. Het aantal van veertig respondenten is hoog. Dit
rapport biedt daarom een zeer gedegen en gedragen visie. Het
beleid en de uitvoering waarvoor gekozen is, is gebaseerd op
deze ‘wisdom of the crowd’. Belangrijk daarbij is aan te tekenen dat het hier niet gaat om willekeurige geïnterviewden,
maar om mensen die door de kerkenraden of het bestuur

Dit rapport is een leidraad voor beleid en uitvoering in de
komende jaren (2022-2025 en verder). Het voorziet in een belangrijke ommekeer in bestuur en opbouw van de gemeente.
Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente van Christus niet
wordt afgebroken, maar wordt opgebouwd.
De Commissie heeft als wens dat veel van de plannen hier
beschreven worden gerealiseerd. Het rapport is niet geschreven als gedachte-oefening, daarvoor is de urgentie te hoog.
De leden van de Commissie hebben hun werk met enthousiasme kunnen doen. Het is zaak om door te pakken en nu met
enthousiasme en energie aan de slag te gaan met deze uitkomsten.
Vlaardingen, Aswoensdag 2022
Wim Bijl (voorzitter)
Hugo Habekotté
Abeltje Hoogenkamp
Adri Schellevis
Jelly Vegt
Hans van der Vlies
Ian Wielaard
Dick Wieringa

2 Opdracht
en werkwijze

10

voor een nieuwe bestuurs-en organisatiestructuur van de PGV
die implementatie van het beleid en de uitvoering mogelijk
maakt.
Randvoorwaarden
De AK heeft ingestemd met de voorwaarde dat tijdens de
periode dat de Commissie actief is geen besluiten worden
genomen die impact hebben op de toekomst van de PGV en
daardoor mogelijk de nieuwe plannen kunnen doorkruisen
(een moratorium). Dit geldt dus zowel voor besluiten op het
personele vlak alsook op het vlak van de kerkelijke gebouwen.
Reeds genomen besluiten zijn hiervan uitgezonderd. In oktober 2021 werd vastgesteld dat de verkoop van de Grote Kerk
niet onder het moratorium viel, omdat aangenomen werd dat
het besluit daartoe reeds genomen was. Later bleek dat het
formele besluit nog niet genomen was.
11

De Algemene Kerkenraad (in het vervolg AK) van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (in het vervolg PGV) heeft eind
2020 aan een voorbereidingsgroep de opdracht gegeven een
toekomstvisie te maken. Aanleiding daarvoor is dat diverse
factoren spelen die het voortbestaan van de PGV in gevaar
brengen: structurele financiële tekorten, terugloop van het
aantal leden en trage besluitvorming. Duidelijke keuzes zijn
nodig om een levensvatbare gemeente, kerk en geloofsgemeenschap in stand te houden. De AK heeft op 27 september
2021 de notitie Anders Investeren geaccordeerd. In alle wijkkerkenraden en in de Windwijzer is een presentatie over deze
visienota gehouden.
Commissie Toekomst PGV
In september 2021 is een brede commissie gevormd om de
toekomstvisie verder uit te werken. De leden van de Commissie zijn door de voorzitter van de AK gevraagd op basis van
hun kwaliteiten. Zij hebben op persoonlijke titel zitting in de
Commissie, dus zonder last of ruggenspraak. De Commissie
bestaat uit zeven leden (zie bijlage 1) en noemt zich ‘Commissie Toekomst PGV’ en wordt in haar taak bijgestaan door ds.
Abeltje Hoogenkamp als extern adviseur. De beraadslagingen
in de Commissie zijn vertrouwelijk. De Commissie kwam voor
het eerst bijeen op 30 september en heeft wekelijks vergaderd, in totaal 20 keer.
Opdracht
De AK heeft op 18 oktober 2021 de door de Commissie geformuleerde opdracht goedgekeurd. Deze opdracht luidt als
volgt: Het opstellen van een visie voor de PGV voor de periode 2022-2026, het uitwerken van de visie in beleid (binnen de
financiële randvoorwaarden) en het doen van aanbevelingen

Diepte-interviews: Veertig wijzen
De AK heeft herfst 2021 ingestemd met de methode van een
‘kwalitatieve inventarisatie’ uit te voeren door Abeltje Hoogenkamp. Veertig gemeenteleden zijn door haar geïnterviewd
over hun ervaringen met het ‘gemeente zijn’ en hun wensen
en verlangens voor de toekomst van de PGV. Deze veertig
personen zijn aangeleverd door de moderamina van de vier
wijkgemeenten plus het bestuur van de Windwijzer. Gevraagd
werd acht namen te leveren van mensen uit ‘eigen kring’ die
een heldere visie hebben op wat goed en wenselijk is voor het
geheel. Deze groep zien we als de veertig wijzen van de PGV.
Tussen november 2021 en februari 2022 heeft Commissielid
Abeltje Hoogenkamp veertig huisbezoeken afgelegd. Als predikant is ze verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland,
niet aan de PGV. Door die onpartijdigheid, de intieme setting, de gegarandeerde anonimiteit en de vertrouwelijkheid
(ambtsgeheim) was het voor de respondenten mogelijk eerlijk
en authentiek te zijn in hun feedback.
Van elk gesprek werd een uitgebreid verslag gemaakt. Nadat
de respondenten aanvullingen, wijzigingen en verbeteringen
hadden doorgevoerd, gingen de geanonimiseerde en geaccordeerde verslagen naar de overige Commissieleden. De verslagen van de gesprekken met de veertig wijzen vormen – met
de eerder verschenen notities en rapporten – de basis voor de
adviezen en aanbevelingen in dit rapport. De verslagen zijn
integraal geclusterd en worden apart van dit rapport gepubliceerd.
De veertig wijzen geven gezamenlijk een krachtige boodschap
af: er moet met grote urgentie veel gebeuren in de PGV om

3 Inventarisatie

een vorm van geloofsgemeenschap te behouden. De Commissie voelt zich gesteund door de veertig wijzen en heeft zich in
haar adviezen mede gebaseerd op wat door hen naar voren is
gebracht.
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De huidige situatie vraagt om visie, daadkracht en nieuw
beleid dat gericht is op vernieuwing. De noodzaak daartoe
wordt onderstreept door de gesprekken met de veertig wijzen. In deel II van dit rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij
de resultaten van het onderzoek. Voorop staat het uitgangspunt dat kerkvernieuwing niet in plaats van het bestaande
komt, maar dat naast en parallel aan de huidige vormen van
kerk-zijn nieuwe vormen van kerk-zijn ontwikkeld worden. Wat
lukt en loopt én wat gewaardeerd wordt door gemeenteleden
van de PGV verdient blijvende aandacht, zorg en bescherming.
Het goede van het huidige beleid en zeker ook het goede in
de huidige uitvoering blijft dus behouden.
Lang niet alle beleidsvoorstellen zijn nieuw. Veel voorstellen
borduren voort op eerder uitgebracht advies, zoals aanbevelingen verwoord in de beleidsrapportages In Beweging, het
eindrapport van de werkgroep Toekomstvisie PGV 2015-2020 en
het rapport Krijtstrepen.
Probleem is echter dat, op een enkele uitzondering na, deze
aanbevelingen niet zijn uitgevoerd. De Commissie Toekomst
heeft daarom veel aandacht besteed aan dit onderdeel van
haar opdracht: het doen van aanbevelingen voor een nieuwe
bestuurs-en organisatiestructuur van de PGV die implementatie
van het beleid in de uitvoering mogelijk maakt.
De Commissie wil in dit rapport de vrijblijvendheid uit de
formulering van de acties wegnemen. Nieuw is dat er concrete
afspraken over de uitvoering van het beleid worden gemaakt.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen resultaten die op
korte termijn moeten worden gerealiseerd en acties die horen
bij het resultaat op lange termijn. Het jaar 2025 fungeert als
stip op de horizon.

Deel II Perspectief
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4 Visie en
kernwaarden
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In deze paragraaf staan de visie en de kernwaarden van onze
geloofsgemeenschap. Zij horen onlosmakelijk bij elkaar. Visie
zonder kernwaarden is ongeloofwaardig, kernwaarden zonder
visie zijn richtingloos. Kernwaarden en visie samen vormen
het fundament voor het beleid van onze (toekomstige) PGV.
Het eindrapport In Beweging van de werkgroep Toekomstvisie
PGV 2015-2020 formuleert het zo: ‘Zorg ervoor dat de visie en
het beleid centraal staan bij de besluitvorming.’
De visie vat kernachtig samen wie wij als PGV zijn. Het begrip
visie komt van het Latijnse videre, dat ‘kijken’ betekent. Hoe
kijken wij naar onszelf en hoe willen wij dat anderen ons zien?
Een eerste indruk nodigt – als het goed is – uit tot nadere
kennismaking. Een visie vormt geen afgesloten geheel, maar
laat ruimte voor nadere invulling. Daarbij is een visie richtinggevend, de stip op de horizon die de koers bepaalt.

De Protestantse gemeente te Vlaardingen
wil een thuis zijn
voor mensen in hun diversiteit en eigenheid
die vanuit het geloof in God
verlangend uitzien naar ontmoeting met de ander.

Deze visie is opgebouwd uit vier elementen die van belang
zijn voor onze gemeente. In het kort willen we deze elementen toelichten.
1

‘thuis’
Deze omschrijving van gemeente-zijn geeft de warme, veilige
en huiselijke omgeving weer die onze gemeente haar leden en

Het spreken en handelen van de PGV dient telkens weer aan
deze kernwaarden te worden getoetst. Dit geldt met name
voor:

ieder die binnenwandelt wil bieden. Het woord houdt verband
met de vreugde waarmee Zacheüs de roep van Jezus beantwoordt en Hem thuis ontvangt. (Luc. 19,1vv)
2

3
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4

‘geloof in God’
Het geloof is waar het in de kern om gaat. Zonder geloof verliezen we een wezenlijk onderdeel van onze identiteit en ons
bestaansrecht als gemeente van Christus. Het geloof wordt
op tal van manieren vormgegeven. Elk afzonderlijk onderdeel
draagt bij aan het geheel, zoals Paulus in zijn brief aan Efeze
zegt: ‘Met alle heiligen zult u […] de liefde van Christus kennen
die alle verstand te boven gaat.’ (Ef. 3,18.19)
‘uitzien naar ontmoeting met de ander’
De kerk leeft ‘haar binnenste buiten’: zij is gericht op de samenleving waarin zij lichaam van Christus mag zijn. In navolging van het voorbeeld dat Hij heeft gegeven, weten wij ons
geroepen met het oog op de naaste, in welke situatie deze
zich ook bevindt.
Kernwaarden
De kernwaarden zijn de pijlers van ons gemeente-zijn. Samen
vormen zij de identiteit en dragen bij aan de geloofwaardigheid van de PGV. Het rapport In Beweging van de werkgroep
Toekomstvisie PGV 2015-2020 zegt het zo: ‘De PGV zal zich
steeds meer richten op de basis – de kernwaarden – van het
kerkelijk gemeente zijn.’ De Commissie Toekomst stelt de volgende vijf kernwaarden voor:

—
—
—
—
—

1
2

‘voor mensen in hun diversiteit en eigenheid’
Binnen de PGV mag je zijn wie je bent - gelovig, twijfelend of
zoekend - als schepsel van God, ieder naar haar of zijn eigen
aard, veelkleurig en veelvormig, zonder onderscheid naar seksuele oriëntatie of afkomst.

respect
geloof
betrouwbaarheid
samenwerking
vernieuwing
Op deze plaats zouden ook andere kernwaarden genoemd
kunnen worden. Voor de komende periode kiezen wij voor
bovengenoemde kernwaarden. Sommige zijn tijdgebonden,
andere hebben een meer blijvend karakter. Het is zinvol om
bij iedere nieuwe fase van gemeente zijn de kernwaarden te
wegen en waar nodig en wenselijk aan te passen.

3

de kerkelijke gemeente als geheel
de colleges van diakenen en kerkrentmeesters, werkgroepen
en andere samenwerkingsvormen
het spreken en handelen van individuen die worden geacht de
PGV te vertegenwoordigen
De kernwaarden dragen bij aan een prettige sfeer binnen de
PGV. Het zijn positieve uitgangspunten bij de noodzakelijke
structuur- en cultuurveranderingen die elders in dit rapport
worden bepleit.
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5 Bestuur
en organisatie

zijn ook binnen de kerk van groot belang: samenhangend en
consistent beleid gericht op het realiseren van doelstellingen met een transparante wijze van communiceren, waarbij
periodiek verantwoording wordt afgelegd aan de belanghebbenden.
Gewenste bestuurlijke situatie
De Commissie stelt voor om de huidige structuur van de PGV
met wijkkerkenraden en AK uiterlijk in 2025 te wijzigen in een
structuur met één kerkenraad voor geheel Vlaardingen en
taakgroepen (in ordinantie 4-9-2 werkgroepen genoemd). De
kerkorde geeft veel vrijheid in het samenstellen, vormgeven
en formuleren van de taakopdrachten van de taakgroepen, al
blijft een aantal taken exclusief voorbehouden aan de kerkenraad (ordinantie 4-9-2).
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Bestaande bestuurlijke situatie
De PGV is een kerkgemeenschap met een bestuur. De AK vormt
dit bestuur binnen de kaders van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland en de plaatselijke reglementen.
De kerkorde kent verschillende typen kerkelijke gemeenten.
Vlaardingen kent de gebruikelijke structuur met vier wijkgemeenten met elk een eigen kerkenraad. De AK is het overkoepelend bestuur van de PGV.
Deze organisatiestructuur voldoet niet langer. De actuele
situatie van de PGV – met sterke vergrijzing, minder ambtsdragers, afnemend ledental en minder financiële bijdragen
– vraagt om een ervaren kwalitatief sterk bestuur dat proactief en met frisse blik de uitdagingen en vragen van deze
tijd aangaat en vormgeeft. De realisatie van de plannen zoals
opgenomen in dit rapport komt niet van de grond als niet ook
bestuurlijke vernieuwing wordt doorgevoerd.
Uit de interviews met de veertig wijzen blijkt dat binnen de
huidige structuur sprake is van zwak bestuur, inconsistent beleid, weinig daadkracht en slechte onderlinge verhoudingen.
Enkele personen hebben buitenproportioneel veel invloed op
het beleid. De verhouding tussen het College van Kerkrentmeesters en de AK kan als ongezond worden gekenschetst.
Een nieuwe bestuurscultuur is hard nodig.
De transformatie die nodig is om de vernieuwingen in dit
rapport op een solide, zorgvuldige en transparante wijze tot
stand te brengen vraagt om een krachtig bestuur/kerkenraad
waarin personen met de juiste competenties zijn vertegenwoordigd. Besturen is verantwoordelijkheid nemen en ook
verantwoording afleggen. De principes van good governance

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers en vergadert minimaal vier keer per jaar. De Kleine Kerkenraad komt
maandelijks bij elkaar en functioneert als breed moderamen
(dagelijks bestuur). De Kleine Kerkenraad heeft eigen bevoegdheden en is ook verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing en de voorbereiding van de agenda voor de Grote
Kerkenraad.
Deze nieuwe bestuursstructuur doorbreekt de huidige verlamming en komt de samenhang in de gemeente ten goede: de
eilandcultuur wordt doorbroken. De nieuwe structuur maakt
het eenvoudiger voldoende gemeenteleden met bestuurlijke
kwaliteiten te vinden die bereid zijn zitting te nemen in de
nieuwe kerkenraad. Daarnaast is een groot voordeel van het
nieuwe model dat in taakgroepen zowel ambtsdragers als
‘gewone’ gemeenteleden kunnen plaatsnemen. Gemeenteleden kunnen kiezen om te participeren in taakgroepen zonder
de last te hoeven dragen van de kerkelijke vergadercultuur. Uit
gesprekken met de veertig wijzen blijkt dat er veel bereidheid
is te participeren in taakgroepen met een concrete opdracht,
zonder de ‘last te hoeven dragen van het ambtsdrager zijn’. Gemeenteleden willen zich niet meer langdurig binden, maar zijn
vaak wel bereid zich kortdurend en projectmatig in te zetten.
Taakgroepen kunnen zowel per wijk als wijkoverstijgend georganiseerd zijn. Wijkoverstijgende taakgroepen bundelen de
krachten van de wijken (de taakgroep missionair werk of een
taakgroep jeugd- en jongerenwerk). Ook de nieuwe pastorale
indeling (zie hoofdstuk 8) kan in taakgroepen worden belegd.
Deze nieuwe structuur vraagt om heldere taken en verantwoordelijkheden, die in de plaatselijke reglementen dienen te
worden verankerd. De bundeling van de verschillende geloofstradities in één kerkenraad vraagt om zorgvuldig bestuur en

Nieuwe organisatiestructuur van de PGV

een goede omschrijving van taken en verantwoordelijkheden.
Het verdient aanbeveling bij het opstellen van de nieuwe reglementen extern advies in te winnen.
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De nieuwe kerkenraad zou moeten bestaan uit gemeenteleden met bestuurlijke ervaring die vanwege hun specifieke
competenties als ambtsdrager worden geroepen en verkozen.
Zij dragen verantwoordelijkheid voor een bepaalde portefeuille of taakgroep, waardoor ook daadwerkelijk verbinding wordt
gevoeld en verantwoordelijkheid wordt genomen voor een
beleidsterrein. De kerkenraad is verbonden met de verschillende taakgroepen door hun ‘portefeuilles’ (via een linking pin
constructie: vertegenwoordiging in zowel taakgroep als kerkenraad). Ook de financiën en het personeelsbeleid worden
als portefeuille toegekend aan een kerkenraadslid die daar
affiniteit/ervaring mee heeft (het CvK blijft de taak uitvoeren
uiteraard). De kerkenraad is verantwoordelijk voor de formulering, uitvoering en de bijstelling van het beleid en legt daar
verantwoording over af aan gemeenteleden.
Organisatiestructuur
De eenvoudige organisatiestructuur van de PGV is gebaseerd
op wat in de literatuur het organistisch organisatiemodel 1
wordt genoemd. Dit model wordt gekenmerkt door een grote
mate van flexibiliteit en is gericht op verandering: de organisatie past zich aan wanneer de omstandigheden daarom
vragen. Intensieve samenwerking tussen de verschillende
groepen vormt zowel de ruggengraat als de kracht van dit
model. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen zowel
bij de groep als het individu. Besluitvorming vindt plaats op
basis van consensus. Tot slot is er een open communicatie
zowel top down als bottum up. Deze nieuwe organisatiestructuur van de PGV wordt weergegeven in nevenstaand schema.
Het uitgangspunt van dit schema wordt gevormd door de wijken en woonzorgcentra/instellingen: de geografische gebieden waar gemeenteleden wonen. De benaming voor de wijken
1 tot en met 4 sluit aan bij het ledenadministratieprogramma
Scipio dat binnen de PGV wordt gebruikt. Onder de nummers
1 tot en met 4 staan de namen van de stadsdelen van Vlaardingen. Voor de woonzorgcentra/instellingen is uit pastoraal
oogpunt een aparte categorie aan de wijkstructuur toegevoegd. De (meestal oudere) bewoners die aangewezen zijn
op extra zorg verdienen een eigen aandachtsveld/taakgroep
binnen onze kerkelijke organisatie (maar zij blijven ook lid van
een wijkgemeente, kerkordelijk gezien) . De organisatie van de
PGV krijgt bottum up vorm vanuit de wijken 1 tot en met 4 en
richt zich top down in haar activiteiten veel breder op stadsdelen en woonzorgcentra/instellingen. Hierin is de PGV tevens
missionair gericht op alle inwoners van Vlaardingen.

Kleine
Kerkenraad

Vertrouwens
Commissie

Grote
Kerkenraad

Taakgroepen

Wijk 1

Wijk 2

Wijk 3

Wijk 4

Ambacht-Oost

Centrum-West

Holy

Centrum

Instellingen
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De Grote en Kleine Kerkenraad
De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers samen, te
weten:
—
—
—

Ouderlingen
Ouderlingen-kerkrentmeester
Diakenen
De Kleine Kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die zijn afgevaardigd vanuit de Grote Kerkenraad. De werkwijze van Grote
en Kleine Kerkenraad in het bovenstaand model wordt nader
omschreven in de ord. 4-9 (versie juni 2021) van de Kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit artikel is als bijlage
4 toegevoegd aan dit rapport.
Taakgroepen
Voor de uitvoering van het beleid zijn binnen de nieuwe structuur de taakgroepen verantwoordelijk. Een taakgroep bestaat
uit vrijwilligers en professionals die bereid en in staat zijn de
opdracht van de taakgroep tot een succes te maken en tenminste één vertegenwoordiger (linking pin) van de Grote Kerkenraad. De wijkteams vervangen de huidige wijkkerkenraden.
Zie ook hoofdstuk 8 en bijlage 5.

6 Vernieuwing
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Op basis van deze trends stelt de Commissie Toekomst voor
om (parallel aan het behouden en koesteren van de vier bestaande vierplekken en geloofsgemeenschappen Centrum,
Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West) zo spoedig mogelijk
vier vernieuwingsprojecten te starten.
1

Eigentijdse kerkdiensten voor jonge gezinnen. Pioniersplek
Noorderlicht Rotterdam heeft ervaring met deze vorm van
kerkvernieuwing. Bij de veertig wijzen bestaat veel sympathie
voor dit soort initiatieven. In rudimentaire vorm bleek zelfs
een startteam op eigen initiatief actief: enthousiaste jonge
mensen die roeping voelen leeftijdgenoten bij de kerk te houden en te halen. Predikant-pionier Niels de Jong zal uitsluitend
een dependance willen starten als dat kan in hartelijke samenwerking met de PGV: kerkvernieuwing kan alleen duurzaam
zijn als een pioniersplek de zegen krijgt van de lokale geloofsgemeenschap. Daarnaast is nodig: een startteam (circa 50
mensen die zich aan het initiatief verbinden), een kerkgebouw
(liefst duidelijk herkenbaar als kerk), menskracht (predikantpionier), budget (via fondswerving) en gebed. Als er een goed
plan ligt, dan volgt, zo leert de ervaring in Rotterdam, het geld
vanzelf. Reken op een pioniersperiode van vier jaar. Na die
tijd zou Noorderlicht Vlaardingen als onderdeel van de PGV
(gedeeltelijk) financieel zelfstandig moeten kunnen zijn. Het
accent ligt op bijbelgetrouwe prediking en actuele relevantie
van het christelijk geloof voor het dagelijks leven.

2

Bezinningsprogramma ‘Zin op Zondag’ bereikt een interessante groep rand- en buitenkerkelijken op zoek naar een
zinvol en betekenisvol leven. Omdat mensen gidsen, voorbeelden en rolmodellen nodig hebben, nodigt ‘Zin op Zondag’
elke maand een inspirerende spreker uit om aan de hand van
haar of zijn biografie te vertellen over bezinning en bezieling.
De verhalen dienen als vensters en wegwijzers. Zo creëert
‘Zin op Zondag’ op de zondagmiddag een laagdrempelige en
gratis toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen die zich
wil oriënteren op levensvragen. Met inzet van gekwalificeerde
professionals en extra middelen (budget missionaire taakgroep) kan ‘Zin op Zondag’ de komende jaren uitgroeien tot
een volwaardige vrijzinnige vierplek voor zinzoekers, andersgelovigen en twijfelaars. De frequentie van de bijeenkomsten verdubbelt, er wordt geïnvesteerd in sprekers, muzikale
omlijsting van het programma, communicatie en een jaarlijks
gemeenschapstichtend evenement.

3

Het terrein waarop de Rehobothkerk staat leent zich goed
voor projectontwikkeling. Het gaat om een fors perceel eigen
grond midden in de Westwijk. In samenwerking met de diaconie (en eventueel derden) ontwikkelt de kerk hier de komende
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Uit de gesprekken met de wijzen blijkt dat kerkvernieuwing
urgent en onontbeerlijk is. Ondanks de waardering voor ‘het
bestaande’ is duidelijk dat de PGV nu de aansluiting mist met
mensen jonger dan 65 jaar. Er is grote behoefte aan nieuwe
vormen van kerk-zijn. Er zijn vier trends te onderscheiden:
1

Er moet iets komen voor aanpakkers. De kerk is nu vooral aantrekkelijk voor vergadertijgers en kerkgangers, terwijl het talent
van bouwers en doeners nauwelijks wordt ingezet. Er is ruimte
voor een project waarbij de Vlaardingse handen-uit-de-mouwen-mentaliteit mag bijdragen aan de vitalisering van de PGV.

2

Veel mensen verlangen vurig naar nieuwe vormen van vieren en eigentijdse kerkdiensten. Vaak wordt verwezen naar
pioniersplek Noorderlicht, een Rotterdamse geloofsgemeenschap die met eigentijdse muziek, actuele prediking, spannend jeugdwerk en diaconaal werk massa’s jonge gezinnen
aan zich weet te binden.

3

Niet iedereen voelt zich comfortabel bij het etiket ‘gelovig’ of
‘christelijk’. Buiten én binnen de kerk wordt gezocht en getwijfeld. Er is behoefte aan een plek waar ongebonden spirituelen,
zinzoekers en twijfelaars zich ondogmatisch en nieuwsgierig
kunnen bezinnen op ‘de trage vragen’.

4

Diaconale projecten zijn missionair, gemeenschapstichtend
en heel hard nodig. De wooncrisis legt een nieuwe nood bloot:
grote behoefte aan betaalbare huisvesting voor jongeren én
alternatieve woonvormen voor ouderen. Kan de kerk hier iets
in betekenen?

jaren betaalbare jongerenhuisvesting, woonvormen voor
ouderen (‘knarrenhofjes’) en wellicht alternatieve (christelijke) leefgemeenschappen. In het complex komt in elk geval
een nieuwe passende vierplek voor de geloofsgemeenschap
Centrum-West. Daarnaast is er ruimte binnen het project voor
een dependance van de Windwijzer. Deze investeringen zal
zorgen voor rendement, in materieel en immaterieel opzicht.
De Commissie stelt voor dat de PGV zo spoedig mogelijk
opdracht geeft tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
4
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Vlaardingen is een arme gemeente, en de Westwijk is als sociaal zwakke wijk speciaal kwetsbaar. Veel mensen leven op of
onder het bestaansminimum, kinderen groeien op in armoede en er is sprake van kansenongelijkheid, uitsluiting, eenzaamheid en schuldenproblematiek. De geloofsgemeenschap
van de Rehobothkerk signaleert al jaren een enorm grote
behoefte aan diaconale presentie in het hart van de wijk. De
PGV heeft in samenwerking met de diaconie en maatschappelijke fondsen de afgelopen 10 jaar allerlei succesvolle programma’s ontwikkeld. Buurtmaaltijden, huiswerkbegeleiding,
inloopspreekuur, een soepproject, mantelzorgbijeenkomsten,
de weggeefwinkel, repair café en de kinderkledingbeurs zijn
bijvoorbeeld beproefde formules die relatief eenvoudig uitgerold kunnen worden in de Windwijzer Westwijk. In de tekening
hiernaast schematisch weergeven.
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7 Personeel
en vrijwilligers
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Zorg voor het bestaande én zorg voor het nieuwe
Ook tijdens de transitieperiode wordt geld vrijgemaakt voor
jeugdwerk en missionair werk. Nieuw is de post ouderenwerk.
Deze groep betreft een groot deel van de huidige leden van
de PGV: 46% is 75 jaar of ouder, 63% is 70 jaar of ouder. Deze
omvangrijke groep heeft specifieke behoeften: gespecialiseerd en kundig ouderenpastoraat, liturgie rond uitvaarten,
begeleiding bij rouwprocessen, toerusting van bezoekvrijwilligers, organisatie koffieochtenden, gezamenlijke verjaardagsmiddagen en de bejaardensoos. Ouderenwerk ondersteunt
tevens het reguliere pastoraat in de wijken en in de woonzorgcentra/instellingen.
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Zorg voor het bestaande
De Commissie stelt de volgende personele samenstelling van
de wijkteams voor:
De Grote Kerk (Centrum, wijk 4) houdt de formatie van 0,8 FTE
(de sollicitatieprocedure loopt nu) gedurende de periode tot
en met 2025. Mogelijk is er met ingang van 2026 sprake van
een combinatie van de formatie met de nieuw op te starten
pioniersplek, een andere vierplek of formatie verbonden aan
een pastorale taakgroep tot een totaal van 1,0 FTE.
De Bethelkerk (Ambacht-Oost, wijk 1) houdt de formatie van
0,5 FTE voor de kerkelijk werker (Annabell de Jong) en zal bij
vertrek van huidige predikant (juli 2022) voor een periode van
in ieder geval 1 jaar een ambulant predikant aanstellen voor
0,5 FTE. Ambulant-predikanten zijn in te huren via eigen werving of via pool van Landelijk Dienstencentrum in Utrecht (er
zitten momenteel 80 predikanten in deze pool).
De Rehobothkerk (Centrum-West, wijk 2) houdt de formatie
van 0,5 FTE voor een kerkelijk werker (per 1 september 2022 vacature) en krijgt na vertrek van haar huidige predikant (uiterlijk eind maart 2024) ondersteuning van de huidige predikant
van de wijk Holy (Hugo Habekotté) ter grootte van 0,3 FTE.
Het Holy Centrum (Holy, wijk 3) houdt de huidige predikant
voor het resterende deel van 0,7 FTE (Hugo Habekotté). Ook
behoudt Holy de kerkelijk werker van 1,0 FTE (Petra Nijboer).

Voor het jeugdwerk, het ouderenwerk en het missionair werk
wordt gedurende de transitieperiode van drie jaar budget vrijgemaakt ter grootte van steeds een bedrag van 0,5 FTE voor
ieder van deze drie belangrijke werksoorten (schaal kerkelijk
werker PKN).
Het budget voor ouderenwerk, jeugdwerk en missionair werk
wordt aangewend voor A) de aanstelling van kerkelijk werker
of andere professional (tijdelijk dienstverband, traditionele
werkwijze), óf B) voor inzet freelancers & zzp’ers (flexibel, vernieuwende werkwijze) óf C) als werkbudget voor (nieuwe pilot)
projecten (waarbij inbegrepen initiatieven vrijwilligers jeugdwerk, innovatieve werkwijze) – óf uiteraard een combinatie
van deze drie vormen.
Het budget voor het jeugdwerk en het ouderenwerk wordt
toevertrouwd aan de twee daarvoor op te richten taakgroepen,
die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de AK vallen.
Tenminste één lid van elke taakgroep is ook lid van de AK.
Het budget voor missionair werk wordt toegekend aan het bestuur van DMC de Windwijzer, dat verantwoordelijk zal zijn voor
het kerkvernieuwings- en inspiratieprogramma voor twijfelaars
& zinzoekers (onder meer ‘Zin op Zondag’). Tenminste één bestuurslid van Stichting de Windwijzer is ook lid van de AK.
Zorg voor het nieuwe
Nieuw is de pioniersplek die ontwikkeld zal worden voor en
door jonge gezinnen, jongeren en voor iedereen die zich bij
deze vierplek thuis gaat voelen (op structurele of incidentele
basis). De kosten van dit pilotproject moeten worden geraamd
op € 75.000 per jaar. Dit is inclusief de aanstelling van een (jonge) pioniers-predikant met een formatie van 0,5 FTE. Voor de
financiering van de aanloopkosten gedurende de eerste drie
jaar zijn mogelijk (ook) externe fondsen aan te spreken. Eind
2025 zal grondige evaluatie van de pilot plaatsvinden. Hopelijk

8 Pastoraat

kan het initiatief vanaf 2026 (gedeeltelijk) financieel op eigen
benen staan.
Voor het transitieproces is een team van 3 personen nodig.
Deze drie professionals worden zo nodig gedurende het transitietraject ingezet.
—

Een interim-predikant met een stevig bestuurlijk profiel, die
van aanpakken houdt. Hij pakt de dossiers good governance,
crisismanagement en bestuurlijke taken voortvarend en directief op. Hiervoor moet gerekend worden met formatie van
tenminste 0,3 FTE (12 uur per week).

—

De tweede specialist is een HR-professional (op zzp-basis) die
gedurende 4 uur per week de arbeidsvoorwaarden bewaakt,
voortgangsgesprekken voert, werkstromen optimaliseert en
helpt bij werving en selectie.
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—

De derde interimmer (op zzp-basis) gaat het nieuw te vormen
team van predikanten, kerkelijk werkers en overige medewerkers van de PGV begeleiden bij het proces van samenwerking,
teambuilding en onderlinge communicatie. Hiervoor wordt een
aantal van 10 sessies per jaar begroot. Dit kunnen verschillende coaches, opleiders en trainers zijn, afhankelijk van behoeften en leerdoelen van het team.
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De verschillende websites van de PGV maken duidelijk dat het
pastoraat op uiteenlopende wijze wordt vormgegeven. Voor
buitenstaanders is de huidige situatie een pastoraal labyrint.
Een voorbeeld: iemand van buiten onze gemeente gaat op
zoek naar een contactpersoon voor een ouder die in Vlaardingen woont. Maar hoort vader of moeder nu bij de Bethelkerk
of één van de andere wijken? Onder welke wijk vallen de woonzorgcentra en hoe zit het met ‘gastleden’? Kerkelijke functies
als ouderling, diaken, pastoraal medewerker enzovoorts zijn
een wirwar van onbegrijpelijke terminologie voor mensen die
zelf niet kerkelijk actief zijn. Een heldere eenduidige omschrijving van het pastoraat is noodzakelijk. Via de website of
permanent bereikbare telefoonlijn moet een buitenstaander
met één actie bij de juiste contactpersoon zijn.
Wijken, woonzorgcentra en taakgroepen
Het pastoraat in de huidige situatie is verdeeld over de vier
wijken (stadsdelen) van Vlaardingen. Van oudsher bestaat er
een hecht contact met de bewoners van deze wijken. Deze
geografische structuur willen wij in de toekomst op één punt
uitbreiden. Vanwege het bijzondere karakter vormen de woonzorgcentra in de nieuwe opzet een aparte categorie.
Binnen de nieuwe organisatiestructuur van de PGV zijn een
aantal taakgroepen actief. Deze taakgroepen onderhouden
het contact, organiseren voor en voeren werkzaamheden uit
ten behoeve van het kerkelijk leven in de wijk/instelling.

Voor het pastoraat zijn de volgende taakgroepen van bijzonder
belang:
—
—
—
—
—
—
—

taakgroep W1 Ambacht-Oost
taakgroep W2 Centrum-West
taakgroep W3 Holy
taakgroep W4 Centrum (voorheen: Grote Kerk)
taakgroep woonzorgcentra
taakgroep ouderen
taakgroep 3J’s (jonge gezinnen, jeugd en jongeren)
In elk van bovengenoemde taakgroepen zijn minimaal één
ouderling en één diaken actief (en één van beiden is de linking
pin naar de kerkenraad).
Opdracht van elke taakgroep is de pastorale zorg voor gemeenteleden. Hiertoe worden pastorale teams gevormd die
het persoonlijk contact met gemeenteleden onderhouden. De
pastorale teams worden ondersteund door pastoraal medewerkers, contactpersonen en vrijwilligers met een duidelijk
omschreven taak.
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Daarnaast zijn er in elk geval nog vier andere taakgroepen
actief, verbonden aan het vernieuwingswerk:
—
—
—
—

taakgroep Noorderlicht
taakgroep Zin op Zondag
taakgroep Bouwproject Rehoboth
taakgroep Windwijzer Westwijk
Deze taakgroepen hebben een eigen specifieke opdracht
waar gemeenteleden enthousiast van worden. Georganiseerd
pastoraat zoals hierboven omschreven maakt daar geen
onderdeel van uit, maar bij het vormgeven en uitvoeren van
de eigen opdracht ontstaan nieuwe contacten en vindt wel
degelijk onderling pastoraat plaats.
Teamvorming professionals ten behoeve van het pastoraat
De predikanten, kerkelijk werkers en andere professionele
krachten die in dienst zijn van de PGV vormen samen één
team. Binnen het team worden de werkzaamheden besproken, verdeeld en jaarlijks geëvalueerd. Hierdoor ontstaat een
gezonde werkverhouding en werkbelasting voor alle professionals binnen onze organisatie. De kans dat gemeenteleden
ongemerkt en onbedoeld uit beeld raken wordt hierdoor
kleiner.
Voor wat betreft de ondersteuning van de taakgroepen door
professionals stellen wij het volgende voor:
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—

De taakgroepen voor de vier wijken worden ondersteund door
predikanten voor gewone werkzaamheden en/of kerkelijke
werkers voor het pastoraat.

—

De taakgroep voor de woonzorgcentra werkt nauw samen met
de predikant-geestelijk verzorger. In crisissituaties kan een
beroep worden gedaan op de predikanten voor gewone werkzaamheden en de kerkelijk werkers voor het pastoraat.

—

De taakgroep voor de 3 J’s werkt samen met de daartoe aangestelde professional (vaste aanstelling en/of meer tijdelijk
van karakter) voor Jonge gezinnen, Jeugd en Jongeren – en
wellicht ook met de predikant-pionier van het vernieuwingsproject.

9 Diaconaat en
missionair werk

De Commissie constateert dat het nieuwe beleid van de diaconie heel goed aansluit bij de visie van de PGV en dat de activiteiten van de diaconie en de overige onderdelen van de PGV
elkaar goed kunnen versterken, zeker als de diaconie ook kiest
voor een centrale structuur en de vorming van taakgroep(en),
zoals elders in dit rapport wordt voorgesteld.
De aard van de werkzaamheden van een diaconaal consulent is wezenlijk anders van aard dan die van een missionair
werker. De functies vragen om verschillende competenties,
talenten en profielen. Daarom is het combineren van deze
functies niet logisch. Het is belangrijk de vacature van diaconaal consulent zo spoedig mogelijk na het verschijnen van dit
rapport te vervullen om de continuïteit in de werkzaamheden
te waarborgen. De kwetsbaarheid van de doelgroep maakt dat
noodzakelijk.
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Diaconie
Het College van Diakenen van de PGV heeft onlangs Beleidsvoornemens voor de periode 2022-2026 vastgesteld. ‘Helpen
wie geen helper heeft’ blijft het credo van de diaconie. Er
zijn tien thema’s benoemd die de komende vijf jaar centraal
staan:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

armoedebestrijding
de verre naaste
asielzoekers
duurzaamheid
financieel beleid
jongeren-bewustwording
ouderen
wijkgemeenteleden-aandacht in kerkdienst
vorming en toerusting
DMC de Windwijzer
Voor een uitwerking van de thema’s wordt verwezen naar
Beleidsvoornemens. De diaconie kiest ervoor om te blijven
werken met een diaconaal consulent (20 uur per week) die –
net als in de afgelopen tien jaar – deels ook zal worden ingezet ten behoeve van het werk van DMC de Windwijzer.
Vanuit DMC de Windwijzer is, sinds de oprichting in 2010, een
uitgebreid netwerk ontstaan van maatschappelijke organisaties en kerken binnen en buiten de PGV. Diaconale initiatieven
kunnen daardoor ook breed worden opgezet. De diaconie van
de PGV vindt onderdak in de Windwijzer. De diaconaal consulent voert een deel van de diaconale programma’s uit.

Missionair
Zeer recent heeft de AK van de PGV het rapport Wat betekent
missionair kerkzijn voor de PGV? besproken. Uit dit rapport
komen de volgende citaten:
‘Naast haar vierende, lerende en diaconale rol heeft de
kerk ook een missionaire taak. De kerk als bron van
inspiratie voor hen die hiervoor open staan. Deze taak
is misschien wel de moeilijkste van de vier rollen. Daar
treed je buiten je eigen kring. Daar doe je een stap naar
de ander om hem of haar te ontmoeten. Gelijkwaardig,
nieuwsgierig en betekenisvol, drie sleutelwoorden bij
het missionaire werk van de PGV.’
‘Dit is van ‘levensbelang’ voor de wereld om ons heen
maar ook voor onszelf. Want vanuit die ontmoeting
kunnen wij ook onszelf als kerk voeden. Zo worden ook
wij geïnspireerd, leren ook wij weer wat de betekenis en
de zin van een kerkgemeenschap is. Missionair werk
gaat zo voorbij de grenzen van gebouwen en het eigen
gelijk.’
Deze twee citaten uit het rapport van december 2021 van
Annabell de Jong worden door de Commissie Toekomst van
harte onderschreven. De samenwerking tussen de Windwijzer
en de PGV is bij het missionair werk van groot belang. Vanuit
de Windwijzer is de laatste tien jaar veel ervaring opgedaan
met laagdrempelige programma’s en activiteiten met een
missionair karakter. Vrijwilligers en bezoekers van de Windwijzer komen uit kerkelijke kring, uit de groep ‘kerkverlaters’,
maar er is ook een groep die geen kerkelijke binding heeft.

10 Vierplekken

De nieuwe missie van de PGV vraagt in dit verband om een
verandering van oriëntatie: van ‘Kerk naar binnen’ naar ‘Kerk
naar buiten’ (zie ook hoofdstuk 3 van de Toekomstvisie 20152020 van de PGV). Dat vraagt om méér dan woorden alleen!
Het moet ‘tussen de oren’ van de leden van de PGV komen
en vervolgens in daden worden omgezet. Een professional is
nodig om gemeenteleden en ambtsdragers te ondersteunen,
te brainstormen en ideeën te ontwikkelen. Het rapport Wat
betekent missionair kerkzijn voor de PGV? geeft daar duidelijke
aanwijzingen voor.
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De Commissie stelt daarom voor om een budget ter waarde
van een parttime kerkelijk werker (18 uur per week vanaf juli
2022) structureel te reserveren om deze belangrijke werksoort
te vervullen, capaciteit in te huren en/of werkzaamheden in
de wijkgemeenten te financieren. Omdat de Windwijzer expertise en een duidelijk beeld heeft wat van het missionaire werk
verwacht wordt, ligt het voor de hand de huidige missionaire
werkgroep als taakgroep op te nemen in de nieuwe bestuursstructuur en verder te ontwikkelen. Het bestuur van de Windwijzer is daarbij de logische trekker en initiatiefnemer.
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Uit het rapport Krijtstrepen neemt de Commissie het voorstel
over om de huidige kerkelijke wijkgemeenten om te vormen
tot vierplekken.
De vierplekken vinden hun basis in de (kerk-) gebouwen van
de PGV.
De vierplek is de plaats waar ontmoeting, zingeving en verdieping centraal staan en de verbondenheid met God en elkaar
wordt gevierd. Op bijzondere, betekenisvolle momenten van
het leven, tijdens de zondagse vieringen en christelijke feestdagen komt de gemeente hier samen en is ieder welkom.
De vierplekken zijn daarnaast de centrale plaatsen waar kerkelijke en andere activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. De vierplekken vormen samen met DMC de Windwijzer
de uitvalsbasis van het kerkenwerk van de PGV.
‘Zoeken naar een manier om een modernere invulling
te geven aan de kerkdienst en dat actief uitdragen in
de wijk. Daar mag fors in geïnvesteerd worden. Iets
nieuws opzetten kost tijd en energie. In onze buurt
wonen heel veel jonge gezinnen die heus te bereiken
zijn, mits je iets moois en fijns in de aanbieding hebt.
Dat geldt ook voor mensen die van oorsprong niet
bekend zijn met de kerk, daarvan ben ik overtuigd.’
(40 wijzen)
De afzonderlijke vierplekken die de PGV rijk is, krijgen (of behouden) een eigen signatuur. Deze signatuur wordt mede bepaald door traditie, modaliteit en leeftijdsopbouw. Zo bezien
is er ruimte voor een vierplek met een meer traditioneel behoudende signatuur en één waar activiteiten als Zin op Zondag een plaats kunnen krijgen. Nieuw is de vierplek gericht op

11 Gebouwen
van de PGV

Jonge gezinnen, Jeugd en Jongeren. Hiervoor verwijzen wij
naar Noorderlicht, een pioniersplek binnen de Protestantse
Kerk in Nederland die zich met name op deze doelgroep richt.
Er zijn vanuit Noorderlicht inmiddels verkennende gesprekken
gaande om een dependance in Vlaardingen te vestigen.
Op basis van deze vierplekken met elk een eigen signatuur
valt er voor alle leden van onze gemeente (en mogelijk daarbuiten) iets te kiezen.
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Het is de Commissie bekend dat er gesprekken plaatsvinden
om de Grote Kerk als vierplek af te stoten. Het is de dure
plicht van de PGV als geheel om recht te doen aan het verlangen van de wijkgemeente van de Grote Kerk, namelijk een
passende en geschikte ruimte voor het houden van de zondagse eredienst. Daarbij is het onze overtuiging dat er in goed
overleg en binnen de bestaande en eventueel aangepaste/
vernieuwde kerkelijke ruimten een voor ieder aanvaardbare
oplossing kan worden gevonden.
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Beleid beheer gebouwen
Binnen de PGV wordt thans gebruik gemaakt van de volgende
gebouwen:
—
—

—

—

Kerkgebouwen Rehoboth, Bethel, Holy (inclusief kerkelijk bureau), exploitatie geheel ten laste van PGV
Kerkgebouw Grote Kerk, exploitatie binnen aparte stichting
(SEGK); de toekomst van dit gebouw is onderdeel van al lopende besluitvorming, vallend buiten het mandaat van deze
Commissie
Wijkgebouw De Dijk, t.b.v. wijkgemeente Grote Kerk (voor alle
wijk- en jeugdactiviteiten, aangezien de Grote Kerk hier zelf
niet geschikt voor is)
Voormalige Nieuwe Oosterkerk, exploitatie grotendeels t.l.v.
aparte stichting (DMC de Windwijzer)
Alle gebouwen zijn tot op heden gewaardeerd op nihil; de
regelgeving van de landelijke kerk verlangt nu waardering op
‘actuele waarde’ voor niet-kerkgebouwen, dit kan bijvoorbeeld
zijn de waarde voor de OZB. Overigens geldt, dat de waarde
van kerkelijke activa volgens de landelijke normen niet in
aanmerking wordt genomen bij het bepalen van het ‘Vrij Besteedbaar Vermogen’; welke waarde aan de gebouwen wordt
toegekend, is hiervoor dus niet van belang.
Gebruiksmogelijkheden
Van de drie kerkgebouwen (exclusief de Grote Kerk) heeft de
Rehobothkerk de minste gebruiksmogelijkheden (het aantal
zalen is hier gering, en deze zijn ook minder geschikt voor allerlei doeleinden).

Zowel de Bethelkerk als het Kerkcentrum Holy beschikken
over een voldoende aantal grote(re) ruimtes, geschikt voor
meerdere doeleinden. Ook is er voor deze panden een actieve
verhuurorganisatie beschikbaar. In het Kerkcentrum Holy is
ook het Kerkelijk Bureau gehuisvest, en dit pand kent ook verhuur van ruimte aan Waterweg Wonen, die daar de hele week
gebruik van maakt (in 2022 zal nog een ruimte op vaste basis
worden verhuurd aan DMC de Windwijzer).
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Het gebouw De Dijk is vooral in gebruik voor wijkactiviteiten
van de wijkgemeente Grote Kerk, waaronder jeugdactiviteiten
en Open Huis. De verhuur aan derden is beperkt. Deze panden
(dan wel een alternatief) zijn noodzakelijk voor de wijkgemeente, aangezien de Grote Kerk qua ruimte en stookkosten
ongeschikt is voor vergaderingen en andere activiteiten. Bij
afstoten van de vierplaats in de Grote Kerk blijft een dergelijk
onderkomen noodzakelijk.
De PGV heeft geen eigen pastorieën meer (de laatste is in 2018
verkocht).
Het pand van DMC de Windwijzer is juridisch eigendom van
de PGV; de meeste lasten worden gedragen door de Stichting
DMC; verzekering en eigenaren-belasting zijn nog voor rekening van de PGV (circa € 6.500 per jaar).

Expoitatielasten en huurinkomsten van kerk- en wijkgebouwen 2016 – 2020
De Dijk

Bethelkerk

Rehoboth
kerk

Kerkcentrum Holy

De Windwijzer

Totaal

Onderhoud gebouwen, norm,
incl. schoonmaak

5.300

16.476

15.900

17.734

9.635

65.045

Energiekosten

6.459

10.158

12.539

16.002

10.495

55.653

Vaste lasten

3.910

Bruto lasten

15.669

Verhuuropbrengsten

1.016

Gemiddeld 2016 – 2020

+

3.364
29.998

14.654

Bij besluitvorming op termijn voor het afstoten van een
kerkgebouw dient – ook qua planning in de tijd – rekening te
worden gehouden met het feit dat er op korte termijn ook
een alternatieve vierplaats moet komen voor de wijkgemeente Grote Kerk. Daarnaast moet er voldoende flexibiliteit zijn
binnen de eigen gebouwen voor in totaal vier vierplaatsen,
waarbij elke modaliteit een eigen wijkgemeente vormt.
Jaarlijkse lasten (na aftrek van verhuur en exclusief personeelskosten)
Wat betreft de jaarlijkse kosten per wijkgemeente (waarbij tot
nu toe ieder een eigen vierplaats heeft en wijkgemeente Grote
Kerk hiernaast een locatie voor overige activiteiten heeft) is
het beeld voor drie van de vier wijken redelijk eenvoudig te
bepalen. Gezien het lopende proces blijft de Grote Kerk hier
buiten beschouwing.

+

17.679

+

29.830

16.003

+

60.020
–

15.298

30.077

+

150.776

36.133

22.441
–

Gemiddeld
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4.002
37.739

1.406
–

–

97.202

– 23.887

53.574

–

21.ooo

‘Normatief 2020’
Onderhoud gebouwen, norm,
incl. schoonmaak

6.500

16.620

19.500

28.672

21.635

92.927

Energiekosten

6.232

8.723

11.891

14.328

10.495

51.669

Vaste lasten

5.240

4.283
+

Bruto lasten

17.972

Verhuuropbrengsten

446

Netto lasten na aftrek verhuur

17.526

3.579
+

29.626

33.670

+
48.113

31.029
–

–
– 11.887

178.815

+

106.795

60.020
–

17.085

34.219

16.003
+

48.114

1.300
–

15.626

5.114
+

34.970

14.000
–

Wat herbestemming betreft, is het terrein van de Rehobothkerk als perceel relatief groot, met een groot voorplein. Dit
terrein biedt voor een eventuele herontwikkeling goede mogelijkheden.

2.798
31.237

12.319
–

Netto lasten na aftrek verhuur

+

72.020

Voor de overige wijkgemeenten is een overzicht gemaakt
van het gemiddelde over de periode 2017-2020, en hierbij het
niveau van 2020 ook weergegeven, inclusief wat voor 2022
verwacht kan worden. De Rehobothkerk heeft dan in vergelijking met Bethelkerk en Kerkcentrum Holy de hoogste
kosten, mede ook door geringe verhuur(mogelijkheden). In
dit overzicht is ook het gebouw De Dijk opgenomen, evenals
de Nieuwe Oosterkerk, geëxploiteerd door DMC de Windwijzer
(inclusief de eigenarenlasten t.l.v. de PGV).
Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de energieprijzen in de toekomst zullen stijgen; verduurzaming van
de gebouwen (om het verbruik terug te brengen) heeft dan
de aandacht, ook vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet-kerkgebouwen zoals De Dijk kennen hogere
kosten (geen vrijstelling OZB, evenmin teruggaaf energiebelasting).

–

Samenvattend
Wanneer alles overzien wordt, en naast de cijfers van kosten
van de bestaande gebouwen ook gekeken wordt naar gebruiksmogelijkheden, eventuele herbestemming en hoe de
opbrengsten hiervan op een structurele manier worden aangewend, lijkt het erop, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn
en niet uitsluitend bedreigingen, voor een verbeterde exploitatie, terwijl tegelijkertijd het dalende ledental ook tot keuzes
noopt voor invulling van de toekomst.
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Hierbij moet zorgvuldig worden omgegaan met – en aandacht worden besteed aan – de wensen van de huidige wijkgemeenten. Dit vereist een goede focus, actief beheer, en ook
voldoende aandacht van de AK, met duidelijke keuzes en een
heldere communicatie naar en overleg met de achterban. De
Commissie onderkent het grote belang van een goed beheer.
Hieronder valt zeker ook de zeer belangrijke taak van het verlenen van gastvrijheid. De koster, gastvrouw of gastheer is het
visitekaartje van de kerk.

veel gehoorde suggestie om een kerkgebouw niet alleen te
gebruiken als vierplaats of voor eigen activiteiten, maar ook te
ontwikkelen voor huisvesting voor anderen.
De Commissie ziet als concrete mogelijkheid en omarmt ook
het idee vanuit de wijkgemeente Centrum West om de Rehobothkerk te ontwikkelen. Het voorstel van de Commissie
luidt om middels een haalbaarheidsonderzoek de mogelijkheden vast te stellen naar herontwikkeling van het gebouw als
combinatie van enerzijds huisvesting voor starters of senioren
anderzijds gezamenlijke ruimte(n) voor de eigen activiteiten,
bewoners en de omwonenden. Dit biedt tevens betrokken gemeenteleden een gelegenheid als kerk iets voor/in de maatschappij te betekenen.

Moet de kerkelijke gemeente gaan voor de hoogste
opbrengst of voor de meeste maatschappelijke meerwaarde? 2
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‘Benader mensen voor wat ze leuk vinden én kunnen.
Laat ze zo hun plek innemen in de gemeenschap. Voor
zo iemand als mijn man en veel jonge mensen die ik ken
zou het geweldig zijn om samen een project te doen.
Concreet, praktisch, technisch: iets met een kop en een
staart.’

De Commissie stelt voor om een Taakgroep Gebouwen te installeren met daarin een vertegenwoordiger van elk gebouw
en met de gebouwenspecialist van de kerkrentmeesters. De
taakgroep krijgt dan als taak om het beheer als hier bedoeld
uit te voeren. Hiermee wordt beoogd professionaliteit, efficiency en uniformiteit te waarborgen. Ook de verantwoordelijkheid van het meerjarenonderhoudsplan ligt bij de
taakgroep Gebouwen. De Commissie acht het nodig dat er
per gebouw een hospitality manager – bij voorkeur een vrijwilliger – beschikbaar is die de regie voert over het beheer.
Doel van de beoogde taakgroep is om voor alle gebouwen te
streven naar een optimalisatie van het gebruik alsmede van
de kosten.

Het verleden heeft laten zien dat gebouwen, ook in tijden van
krimp, een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de
kerk. Zo is bij de eerdere fusie vermogen vrijgekomen dat tot
op de dag van vandaag (en voor de nabije toekomst) aangewend kon en kan worden. Ook bij de voortgaande vergrijzing
zal op termijn één of meer kerkgebouwen (moeten) worden
verkocht, en de opbrengsten hiervan zorgvuldig besteed, in
goed rentmeesterschap.

Beleid ontwikkeling gebouwen
Het eigendom van de vijf gebouwen vormt in meerdere
opzichten een bijzonder waardevol bezit. In de eerste plaats
natuurlijk als plaats van samenkomst voor al onze eigen
activiteiten, maar daarnaast wil de Commissie ook aandacht
vragen voor de volgende twee aspecten die moeten bijdragen
aan de toekomst van de kerk.
Als eerste van de twee benadrukt de Commissie dat de gebouwen nog meer dan nu het gezicht naar buiten kunnen
ondersteunen. Voor een aantal gebouwen kan dat betekenen
dat er voorzieningen nodig zijn om ‘de kerk open te gooien’.
Dat kan een toegang zijn die de drempel om het gebouw in
te gaan verlaagt, of veel ingrijpender projecten. Hierbij wijst
de Commissie op een in de gesprekken met de veertig wijzen

Als nu deze aspecten, enerzijds de betekenis voor de maatschappij, de betrokkenheid van gemeenteleden en anderzijds
het goed rentmeesterschap zouden kunnen worden gecombineerd in een project om met de Rehobothkerk een maatschappelijke invulling te geven, dan biedt dit toch ook kansen!
In welke vorm een dergelijke ontwikkeling plaats zal vinden,
en welke eenmalige dan wel jaarlijkse baten hieruit voortvloeien, zal onderdeel van het onderzoek vormen.

2

Uit: rapport Speelruimte Gezocht

Zeg niet te gauw: ‘Dat lukt ons niet.’ De ontwikkeling van de
Oosterkerk is een goed voorbeeld: hier is de combinatie van
betekenis voor de maatschappij, de betrokkenheid van ge-

12 Communicatie

meenteleden en goed rentmeesterschap uitstekend gelukt.
Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor ontwikkeling van
Kerkcentrum Holy .
‘Ga iets ontwikkelen, iets opbouwen, iets maken! Er is
grond, er is onroerend goed, daar kunnen we als
Protestantse Gemeente Vlaardingen toch iets moois
mee doen?’
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Op dit ogenblik is er geen heldere coherente gedachte, geen
samenhang, bij de vorm en uitvoering van bestaande communicatiemiddelen en methoden. De PGV hoeft niet achter
alle (vluchtige) online diensten aan te jagen, maar een goede
balans tussen ‘drukwerk en website(s)’, kan voldoende ondersteuning bieden aan de in dit rapport genoemde voorstellen.
In lijn daarmee zijn er de volgende concrete aanbevelingen:
Website en onderlinge relaties
Laat de website protestantsvlaardingen.nl een paraplufunctie
hebben voor de hele PGV. Daarmee wordt dit het entree-punt
voor buitenstaanders waar ze algemene informatie kunnen
vinden. Dit is een logische plek voor een beknopte schets van
de PKN in Vlaardingen: iets over de modaliteiten, wijkgemeenten en toekomstplannen. Vanuit de paraplu-gedachte wordt
er kort iets verteld over de verschillende wijken, vierplekken
en taakgroepen. Daarna ‘doorklikken’ voor meer informatie
is logisch en passend. Dat ‘inleiden en doorklikken’ geldt ook
voor initiatieven waar de PGV mee verbonden is (pioniersplek
Noorderlicht, de Windwijzer), maar geef vernieuwingsprojecten ook vooral de ruimte om eigen communicatiebeleid op te
zetten.
Onderweg
Het periodiek Onderweg wordt heel goed gelezen, maar met
845 abonnementen wordt slechts een klein gedeelte van de
PGV (circa 5800 leden) bereikt. Een online variant van Onderweg kan het bereik sterk vergroten, vooral bij jongeren die
uitsluitend online informatie lezen. Het nadeel zal zeker zijn
dat de huidige lezersgroep ‘lezen vanaf papier’ veel aantrekkelijker vindt. Voor wie niet zelf kan of wil printen, zal er een
‘afdrukservice’ moeten komen. Per saldo is de verwachting

Gericht informeren
Ontwikkel de gedachte dat niet iedereen overal over wil worden geïnformeerd, maar dat men vooral wil kunnen kiezen (en
alles kiezen mag natuurlijk ook). Zet voor vernieuwing vooral
in op non-print en denk buiten de kaders. Denk in ‘online’ en
maak (pas) drukwerk indien nodig (printen van pdf). Zorg ook
dat mensen zich makkelijk kunnen aan- en afmelden voor
publicaties en alle online uitingen, bijvoorbeeld door kort iets
in te vullen (en niet door een email te sturen naar een ‘info@’adres; de aanvraag moet immers direct op de juiste plek
terecht komen).

dat de kosten omlaag kunnen: voor de leden zijn er geen
dure abonnementen meer nodig en de afdrukkosten voor de
PGV (afdrukservice) zijn relatief laag. Eventueel zou een vergoeding voor de afdrukservice kunnen worden gevraagd. De
Commissie adviseert overigens om dat laatste niet te doen:
de communicatie van de PGV naar haar leden moet niet worden belast met kosten voor de lezer, het clubblad zou gratis
moeten zijn voor de leden van de club.
Huisstijl
Zorg voor een herkenbare huisstijl die terugkomt in alle
online- en print-uitingen van de PGV. De lezer moet door de
huisstijl bevestigd worden in de herkenning van: ‘dit komt van
de PGV’. Die huisstijl moet up to date, fris en eigentijds zijn.
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Online kwaliteit
Naast de kwaliteit van het geschreven woord in druk, hoort er
ook een online-kwaliteitsbesef te worden ontwikkeld, en dat
gaat verder dan bij print. Zorg dat alles (vooral op websites!)
actueel is. Voldoe aan laatste (download) standaarden. Het
komt nu nog vaak voor dat oude documenten prominent op
een website staan (documenten die achterhaald zijn). Waarschuwingen voor ‘onveilige sites’ zijn uit den boze. Professionele assistentie is hierbij waarschijnlijk nodig. Wellicht wordt
daar incidenteel al gebruik van gemaakt, en dan kan een
review snel uitgevoerd worden.
Taakgroep
Onderschat niet de hoeveelheid werk die nodig is om elke
week ‘informatie te publiceren’ en vervuiling op websites
te voorkomen. Maak een taakgroep communicatie waar de
workload kan worden verdeeld. Hier kan ook de noodzakelijke
samenwerking (en dus het ‘PGV-gezicht’) worden versterkt en
erop gelet worden dat er ook kennis blijft op wijkniveau. Deze
taakgroep is wijkoverstijgend: zorg vooral dat iedereen deelneemt. Stel aan deze taakgroep jaarlijks budget beschikbaar.
Ook hier geldt weer: management, plaatsen van content en
beheer is een flinke taak, uitbesteden aan professionals is een
optie. Geef wijken ook vooral de vrijheid om binnen de overeengekomen huisstijl zelf activiteiten te ontplooien, zoals de
invulling van de wijkwebsite, wekelijkse nieuwsbrieven en de
wijze waarop online diensten worden gemaakt of gepresenteerd. Zorg dat initiatieven die in de Covid-periode versneld
zijn ontwikkeld (zoals de online kerkdiensten of digitale ondersteuningsteams) niet worden opgeheven. In het algemeen
geldt: geef ruimte en plaats vooral oud naast nieuw.
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13 Randvoorwaarden

Visie en kernwaarden centraal
Een eerste randvoorwaarde is het in de praktijk centraal stellen en de implicaties in acht nemen van de visie en de kernwaarden. Anders geformuleerd: het bestuur, de professionals
en de vrijwilligers dragen in hun kerkelijke handel en wandel,
hun kerkelijke doen en laten met enthousiasme en toewijding
de visie en de kernwaarden uit, en laten zich daarbij op laatstgenoemde visie en waarden voorstaan en aanspreken.
Behoud het goede en laat zeven bloemen bloeien
Het zijn van een ‘thuis’ voor een ieder in zijn of haar eigenheid laat ruimte voor verschil van opvatting en respecteert de
ander in zijn of haar eigenheid. Deze tweede randvoorwaarde
houdt ook in het respecteren van de uiteenlopende modaliteiten en het waarderen van de inhoudelijke geloofsverschillen
op basis waarvan mogelijk andere keuzes worden gemaakt.
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‘De vergadercultuur in de kerk mag wat mij betreft
meer losgelaten worden. We zouden meer met geloof
bezig moeten zijn, minder met randvoorwaarden.’
Alvorens over te gaan tot implementatie van nieuw beleid, is
het van belang het kader aan te geven waarbinnen dit beleid
ten uitvoer kan worden gebracht. Dit kader wordt gevormd
door de zogenaamde randvoorwaarden: het raamwerk waarbinnen het nieuwe beleidsplan met zorg, liefde en aandacht
gestalte kan krijgen. Oftewel: de spelregels waarmee het spel
naar behoren gespeeld kan worden. Bij dit alles is het geloof
eerste uitgangspunt van ons kerk-zijn. Het is de primaire taak
van de PGV om vóór alles het geloof in het hart van het kerkzijn in Vlaardingen te situeren.
‘De bestuurscultuur! De omgangsvormen! Want die zijn
belabberd. Dat moet echt anders. Bij ons in de kerk
bepalen een paar mensen wat wel en niet kan en mag.’
De randvoorwaarden doen tevens dienst als een voorgeschreven werkkader. Enerzijds bij de nadere concretisering van de
visie en de daarbij behorende kernwaarden. Anderzijds beogen de randvoorwaarden, rekening houdend met de doorlopende wisselwerking tussen cultuur en structuur binnen elke
vorm van organisatie, de hoognodige kentering teweeg te
brengen.
‘Het kan veel gastvrijer, uitnodigender. Verleid mensen
te blijven, elkaar te leren kennen, tijd met elkaar door te
brengen. Zo bouw je gemeenschap op.’

Good governance
Voorts verplicht het nieuwe beleidsontwerp tot good governance: goed professioneel bestuur, gericht op vernieuwing en
verbinding en aanvullende ondersteuning voor personeelszaken. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan welomschreven
taak- en functieomschrijvingen voor vacatures, evaluatiemomenten en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken op regelmatige basis.
Team van professionals
De vierde randvoorwaarde betreft een team van professionals
ten behoeve van de PGV als geheel. De samenwerking bestaat
uit een wekelijkse overlegstructuur waarbij men elkaar waardeert, stimuleert en ondersteunt. Bij deze vorm van collegiale
samenwerking wordt actief ingezet op beschikbaarheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Er worden in de aanloopfase en structureel middelen vrijgemaakt voor teambuilding
en coaching. Dit is onderdeel van deugdelijk werkgeverschap
voor enerzijds professionals en anderzijds vrijwilligers die om
niet kostbare tijd, kennis en kunde in de PGV investeren.
‘De bedrijfscultuur in de kerk klopt niet helemaal: als
je geen duidelijke taak hebt voor iemand, dan heeft het
weinig zin iemand in te huren. Kijk wat nodig is, waar
behoefte aan bestaat, en probeer daarin te voorzien.
Dat hoeft geen ‘eigen’ jeugdwerker of ‘eigen’ predikant
te zijn.’
Maatschappelijke relevantie
Door middel van het beter verdelen van het werk, het slimmer omgaan met tijd en talenten en het vrijspelen van ruimte
– hetzij financieel hetzij in de vorm van gebouwen – schept

14 Gefaseerde
uitvoering

de nieuwe organisatiestructuur de voorwaarden en biedt zij
de mogelijkheid om in te spelen op actuele, relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens dient de kerk te investeren in samenwerkingen met andere (geloofs-) gemeenschappen.
‘Ik verlang naar een vlottere vorm, én naar inhoudelijk
goede sprekers met relevante onderwerpen. In de kerk
werken we standaard met vaste contracten voor
kerkelijk werkers en predikanten, maar ik denk dat je
veel zou kunnen bereiken door verschillende mensen in
te huren op relevante thema’s of de actualiteit.’

48

Zorg voor vernieuwing en innovatie
Bij vernieuwing denken wij enerzijds aan het versterken van
de bestaande gemeenschap en de onderlinge band in de vorm
van gezamenlijke vieringen. Anderzijds dient de innovatie zich
te richten op de kerkverlaters, of de geloofsgenoten die zich
aan de rand van de kerk bevinden in de vorm van een nieuwe
vierplek dan wel een pioniersplek. Andermaal is het vrijspelen
van fysieke en mentale speelruimte ook nu de spreekwoordelijke spil waar het om draait.
‘Uiteindelijk komt het aan op daden. Dat is de opdracht
van Christus: er zijn voor de ander. Wij zijn het grondpersoneel van de hemel.’

Daadkracht en slagkracht
De bovengenoemde randvoorwaarden staan of vallen bij deze
laatste randvoorwaarde, daadkracht en slagkracht van onze
kerkelijk organisatie. Met andere woorden: de verantwoordelijkheid voor de verwerkelijking van de beleidsdoelen dient
goed en krachtig geregeld te worden. De PGV, haar leden en
Vlaardingen verdienen een enthousiaste protestantse gemeente met een daadkrachtig bestuur.
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Deze rapportage bevat een groot aantal ingrijpende voorstellen die natuurlijk niet allemaal in 2022 kunnen worden geïmplementeerd. Het idee van de Commissie is dat de voorstellen in drie jaar kunnen worden gerealiseerd: de beschreven
gewenste situatie is dus die van het jaar 2025. Uit de gesprekken met de veertig wijzen blijkt dat er een grote urgentie is
om snel te starten met het realiseren van de voorstellen: er
mag geen kostbare tijd verloren gaan! Door het voeren van de
gesprekken met de veertig wijzen zijn verwachtingen gewekt,
die moeten worden waargemaakt, anders zal ook een deel van
deze (enthousiaste) gemeenteleden weer afhaken.
Om een start te kunnen maken met de uitvoering van dit rapport is het vooreerst noodzakelijk dat de bestuursstructuur
van de PGV en de personele bezetting daarvan wordt vernieuwd. Wie kan er een bijdrage leveren aan de vernieuwing
en wie niet? Dat moet de vraag zijn die leden van de AK zichzelf moeten stellen. Verder moet de uitvoerende kracht van
het bestuur worden versterkt door een Commissie (met mandaat van de AK) in te stellen die een plan van aanpak en een
planning gaat maken om de voorstellen te gaan realiseren.
Het jaar 2022 is belangrijk voor het creëren van draagvlak
onder de gemeenteleden van de PGV voor het rapport. Gezien
de inhoud van het rapport verdient het aanbeveling om de
gemeenteavonden die daarvoor zullen worden belegd niet per
wijkgemeente te organiseren, maar voor alle wijken tezamen.

15 Financiële
onderbouwing

De Commissie stelt voor om de volgende acties al in 2022 op
te pakken:
—
—
—
—
—
—
—

uitvoerende Commissie instellen (vóór de zomer van 2022)
herziening plaatselijk reglementen cf. de kerkorde
draagvlak creëren bij gemeenteleden en wijken
vacatures opvullen waar nodig
starten met teambuilding (met externe begeleiding)
pioniersplek Noorderlicht opstarten
HR adviseur aantrekken
De acties voor 2023 en verder zijn nu nog niet te plannen,
maar zullen onderdeel moeten zijn van het plan van aanpak
van de uitvoerende Commissie en het jaarplan van de AK.
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De interviews met de veertig wijzen hebben aangetoond dat er
binnen (en aan de rand van) de PGV best veel gemeenteleden
zijn die met enthousiasme hun inzet willen geven om concrete
ideeën, zoals opgenomen in dit rapport, te realiseren. Het momentum dat met deze interviews is ontstaan mag niet verloren gaan. Daarom is het essentieel dat direct na de zomer van
2022 wordt gestart met de uitvoering van de plannen.
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Investeren in de toekomst
De insteek van het beleid zal moeten zijn om de kerk te zien
in een jas die past voor zowel de huidige generatie als de
toekomstige generatie. De aandacht voor de toekomstige
generatie moet zich richten op de aandacht voor de jonge
gezinnen en op de aandacht voor hoe de kerk in de maatschappij wil staan. Investeren in de toekomst betekent ook
vernieuwing naast behoud van wat waardevol is in het huidige
kerk-zijn. Het beleid moet ondersteund worden door een gezonde financiële basis zowel voor de komende planperiode als
de periode daarna.
Het is belangrijk dat er overeenstemming is over het kader
waarbinnen de financiële ruimte moet worden bepaald. Het
gaat daarbij om de vraag hoe en in welke mate we voor het
bepalen van de financiële ruimte gebruik maken en mogen
maken van het zogenaamde Vrij Besteedbaar Vermogen. Er
zijn namelijk wel voorwaarden verbonden aan de mogelijkheid
om in te teren op het vermogen. Het is allereerst noodzakelijk
om een helder en inzichtelijk financieel beheer te houden en
een visie te hebben op de besteding van het vermogen. Meerdere redenen dus om een gedegen plan te hebben.
Om het financiële kader te bepalen is het noodzakelijk om
zowel aan de ontwikkeling van de resultaten aandacht te
besteden als aan de ontwikkeling van het vermogen. Het gaat
daarbij om het benutten van de financiële ruimte in de komende periode. De scope die de Commissie zich heeft gesteld
is de periode 2022 – 2025 (dit om tegen het einde van deze periode te beoordelen of nieuw beleid ook op financieel gebied
vruchten afwerpt).

Inzetten voor vernieuwing van de kerk

Resultaat meerjarenbegroting

Er wordt nogal eens gedacht, zegt de Commissie, dat een
kerkbestuur het prima gedaan heeft als er aan het eind van
het jaar meer vermogen is dan aan het begin. Maar dat is
een misvatting, schrijft de Commissie: ‘De kerk of diaconie is
geen beleggingsfonds’.

2022
– 195.000

2024
– 199.000

2025
– 218.000

Budget Commissie Toekomst
Interim predikant
Ondersteuning /professionalisering HR
Teambuilder / opleider
Huisvesting kerkelijk werkers
Haalbaarheidsonderzoek
gebouw Rehoboth
Ontwikkeling website

25.000
– 50.000
– 20.000
– 15.000
–10.000

Kosten transitie

Bron: artikel in Trouw over rapport Commissie Werkzaam vermogen

Totaal
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2023
– 182.000

– 20.000
– 10.000
150.000
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Gevolgen voor de Resultaten rekening
Door vermindering van het aantal bijdragers is in 5 jaar tijd de
opbrengst van de actie Kerkbalans met € 55.000 afgenomen, dit
is bijna 7 % minder. Dit komt vooral door daling van het aantal
bijdragers met 19%; dit wordt deels gecompenseerd door een
gemiddeld 12 % hogere gemiddelde bijdrage. De dalende inkomsten gaan gepaard met –door inflatie – stijgende kosten, waardoor dreigende tekorten in de toekomst jaarlijks toenemen.
Duidelijk is dat er sprake is van een ernstige ontwikkeling
vooral omdat de oorzaak, het gebrek aan instroom van nieuwe leden, naar verwachting blijft bestaan.
Dat de afname van de bijdragen nog niet terug te zien is in
hoge tekorten in de periode 2015-2020, is uitsluitend het gevolg van een aantal lang open staande vacatures. Over de hele
periode gezien bleven de baten en lasten in evenwicht. Maar
dit is geen reden om blij te zijn. Ook in de jaarrekening 2021
zal de invloed van de vacatures blijken en, hopelijk in mindere
mate, ook nog in 2022.
De vooruitzichten – ten aanzien van daling van de bijdragen
– kunnen worden geschetst door te wijzen op de leeftijdsverdeling. Van de betalende leden waren er in 2021 17 % onder de
leeftijd van 60 jaar. Wanneer er geen nieuwe leden onder deze
leeftijd bijkomen is de situatie over 9 jaar dat 83 % van de
leden ouder zijn dan 70 jaar.
De in 2021 opgestelde meerjarenbegroting laat het volgende
beeld zien voor de jaren 2022 – 2025, uitgaande van een situatie zonder vacatures (2022 zal een gunstiger uitkomst hebben).
Zoals in het hoofdstuk Personeel en vrijwilligers is toegelicht

voorzien de voorstellen van de Commissie in een geleidelijk
toegroeien naar een personeelsbezetting die voldoet aan de
norm van 1 FTE per 1.000 kerkleden. Bij een totaal van 5.800
kerkleden betekent dit een normbezetting van 5,8 FTE.
Wel zullen er naar schatting in totaal € 150.000 kosten moeten
worden gemaakt om de beoogde resultaten van de transitie
te bereiken. Zie bovenstaande ‘Kosten transitie’.
Ook nieuw beleid zal leiden tot hiervoor te maken kosten. Bij
de projecten Pioniersplek, Dependance Windwijzer en Ontwikkeling gebouwen wordt rekening gehouden met gedeeltelijke
externe financiering. Voorzichtigheidshalve is gerekend met
€ 25.000 per jaar.
Uiterlijk in 2025 (en ook tussentijds) zal een evaluatie moeten
plaatsvinden van het nieuwe beleid.
Beleid benutting / aanwending van het vermogen
Het door de Commissie voorgestelde beleid voor benutting
en aanwending van het vermogen is mede gebaseerd op het
door het Generaal College voor de behandeling van Beheerszaken (GCBB) van de PKN opgestelde visiedocument voor het
Financieel Beheer. Hierin wordt het vermogen behandeld
volgens een beleidsmatige indeling. Daarbij wordt het eigen
vermogen (de Algemene Reserve) verdeeld in een continuïteitsreserve en een Vrij Besteedbaar Vermogen.
De continuïteitsreserve is een buffer voor tegenvallers bedoeld voor het opvangen van risico’s voor wanneer baten
tegenvallen, terwijl lasten doorlopen. Voor het bepalen van de
omvang hiervan is de veelal gebruikte vuistregel een factor
van 1 a 1,5 van de vaste operationele lasten.

Vrij Besteedbaar Vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve

3.255.000
1.439.000

Vrij Besteedbaar Vermogen

1.816.000

–

Ontwikkeling van het resultaat

Zet vermogen gemeente toekomstgericht in.
Resultaat meerjarenbegroting
Vacatures
Voorstellen Commissie:
nieuw beleid
aanpassingen personele formatie
Transitiekosten

Titel artikel in nieuwsbrief PKN

Resultaat
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2022
– 195.000
54.500

2023
– 182.000
10.000

2024
– 199.000
10.000

2025
– 218.000
10.000

– 25.000
57.500
– 70.000

– 81.000
46.000
– 45.000

– 83.000
120.000
– 10.000

– 84.000
152.000
0

– 178.000

– 252.000

– 162.000

– 140.000
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Wat na de continuïteitsreserve resteert, is het bedrag aan Vrij
Besteedbaar Vermogen.
Het visiedocument stelt voorts dat het een kwestie van beleid
is om te bepalen waarvoor het vermogen wordt ingezet, zoals
bijvoorbeeld vorming van een bestemmingsreserve voor het
in stand houden van een predikantsplaats. Indien het beleid
uitkomt op besteding in personeel dan wijst het GCBB op de
voorwaarde dat het beleid is goedgekeurd door kerkenraad
en college van kerkrentmeesters. Bovendien zal dit beleid ook
regelmatig moeten worden geëvalueerd op dat de inspanningen ook daadwerkelijk resultaat opleveren. In de uitwerking
kan een keuze worden gemaakt tussen 2 opties:

—
—

Het aanvaarden van een tekort op de exploitatie,
Het vormen van een reservering voor personeelskosten, vergelijkbaar met een reservering voor onderhoudskosten.
De Commissie sluit zich in grote lijnen aan bij bovengenoemde opvattingen. Concreet houden deze principes in dat op de
volgende manier het Vrij Besteedbaar Vermogen eind 2020
wordt berekend:

Voor wat betreft de invulling van dit Vrij Besteedbaar Vermogen is op basis van de beleidsvoorstellen van de Commissie
een berekening gemaakt. De basis van de berekening wordt
gevormd door de meerjarenbegroting 2022 – 2033 opgesteld
door de kerkrentmeesters, aangevuld met voorzienbare besparingen uit vacatures. Daarop zijn de effecten van het voorgestelde beleid verwerkt, zowel ten aanzien van het resultaat
als het vermogen.
In het bovenstaande overzicht wordt de ontwikkeling van het
het resultaat getoond. De eerste regel wordt gevormd door
het resultaat als getoond in de meerjarenbegroting van PGV.
Daarna worden achtereenvolgens de effecten van vacatures,
en de financiële gevolgen verbonden aan de voorstellen van
de Commissie, getoond (zowel kosten nieuw beleid, als aanpassingen in de personele formaties) en vervolgens de transitiekosten verbonden aan de vernieuwingstrajecten.
Met de vorming van een reserve (voor zowel de transitiekosten als de kosten van boventallige formatie) kan een deel van
het Vrij Besteedbaar Vermogen opzij worden gezet om deze
lasten buiten de reguliere begroting en resultatenrekening te
laten. Voor de periode 2022 – 2025 gaat het in totaal om een
bedrag van € 421.000. In 2022 zal een Reserve Transitiekosten
worden gevormd van € 480.000. Na toepassing hiervan zien
de resultaten, het vermogen en de betreffende reserve er als
volgt uit:

Deel III De veertig wijzen

Ontwikkeling Vrij Besteedbaar Vermogen

Resultaat
Tlv Reserve Transitiekosten

2022
– 178.000
142.000

2023
– 252.000
181.000
+

Resultaat bij toepassing reserve
Reserve Transitiekosten, saldo
Vermogens mutaties
Vrij Besteedbaar Vermogen *

2024
– 162.000
74.000
+

2025
– 140.000
24.000
+

+

– 36.000

– 71.000

– 88.000

– 116.000

338.000

157.000

83.000

59.000

– 200.000
1.035.100

300.000
964.100

876.100

1.060.100

* Inclusief enkele voorziene directe vermogensmutaties
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Samenvattend kan worden gesteld, dat binnen de planperiode
2022 – 2025 een deel van het Vrij Besteedbaar Vermogen bewust wordt ingezet om ook toekomstgericht te werken. Hoewel het Vrij Besteedbaar Vermogen hiermee naar verwachting
van € 1,8 miljoen vermindert naar € 1,0 miljoen, kan gesteld
worden dat zonder nieuw beleid een vergelijkbare forse daling
zou plaatsvinden. Door delen van het vermogen gericht in te
zetten voor vernieuwing hopen we een meer vitale gemeente
te vormen.
Voorgesteld wordt om jaarlijks bij het opstellen van de nieuwe
begroting de meerjarenbegroting van het Vrij Besteedbaar
Vermogen te updaten en te evalueren, zodat de actuele ontwikkelingen in inkomsten en uitgaven, die het gevolg kunnen
zijn van het nieuwe beleid, daarin kunnen worden betrokken.
Op die wijze wordt tijdig duidelijk of er een groot verschil is
met het in bovenstaande tabel genoemde resultaat voor 2025
en welke additionele maatregelen nodig zijn om uit te voeren
na 2025.
Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat het beleid van
ontwikkeling van gebouwen naast puur inhoudelijke argumentatie er ook op is gericht tot waardevermeerdering te
komen. Op enig moment in de toekomst kan deze toegevoegde waarde worden geïncasseerd en vergroot dit weer het Vrij
Besteedbaar Vermogen.

16 Werkwijze

jonge mensen zijn of (wat) oudere, hoogopgeleiden of door
ervaring wijs geworden, mensen die midden in de geloofsgemeenschap staan of meer aan de rand bewegen, komend
van buiten of geboren en getogen Vlaardingers… Het bestuur
van de Windwijzer en de moderamina van de wijkgemeenten
maakten een keuze en gaven die door.
Tussen november 2021 en februari 2022 heeft Commissielid
Abeltje Hoogenkamp veertig huisbezoeken afgelegd. Als predikant is ze verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland,
niet aan de PGV. Door die onpartijdigheid, de intieme setting, de gegarandeerde anonimiteit en de vertrouwelijkheid
(ambtsgeheim) was het voor de respondenten mogelijk eerlijk
en authentiek te zijn in hun feedback.
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Van elk gesprek werd een uitgebreid verslag gemaakt. Nadat
de wijzen aanvullingen, wijzigingen en verbeteringen hadden
doorgevoerd, gingen de geanonimiseerde en geaccordeerde
verslagen naar de overige Commissieleden. De verslagen van
de gesprekken met de veertig wijzen vormen – met de eerder
verschenen notities en rapporten – de basis voor de adviezen
en aanbevelingen in dit rapport. De verslagen zijn integraal
geclusterd en worden apart van dit rapport gepubliceerd.
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Draagvlak
Prachtige plannen en mooie initiatieven hebben alleen kans
van slagen als er voldoende draagvlak voor bestaat. De visie
van kerkbestuurders, predikanten en insprekers op gemeenteavonden is goed gedocumenteerd in verschillende notities
en rapporten. Dit materiaal biedt belangrijke en waardevolle
informatie waar de Commissie dankbaar gebruik van heeft
gemaakt. Intussen zijn we twee jaar verder. De pandemie
heeft het kerk-zijn ingrijpend veranderd, er zijn relatief veel
mutaties geweest in het personeelsbestand en binnenkort
ontstaan nieuwe vacatures.
De meeste PGV-leden zijn geen kerkbestuurder, predikant of
inspreker op een gemeenteavond. Aangezien nieuw beleid
alleen kans van slagen heeft als er voldoende draagvlak voor
is, heeft de Commissie veel tijd en energie geïnvesteerd in
aanvullend onderzoek. Wat hopen, denken, vinden, willen en
dromen betrokken kerkmensen in Vlaardingen anno 2022?
Het heeft weinig zin plannen te maken die niet gedragen
worden door de gemeenschap. We wilden weten wat de wensen, verlangens, frustraties, ideeën en ervaringen zijn van de
mensen voor wie het rapport bedoeld is.
Methode
Om dat te achterhalen kozen we voor kwalitatief onderzoek
in de vorm van diepte-interviews. Wie via deze methode
een representatief beeld wil krijgen, heeft volume nodig. Zo
kwamen we uit op veertig, het Bijbelse getal van de volheid.
Aan de moderamina van de wijkgemeenten en het bestuur
van de Windwijzer werd gevraagd acht namen te leveren van
mensen uit eigen kring ‘met een groot hart en een heldere
visie op wat goed en wenselijk is voor het geheel’. Dat konden

Elke wijze kreeg de volgende tien vragen voorgelegd:
1

2
3
4

5
6

7
8
9

10

Als u de wijkgemeente of de Windwijzer zou moeten beschrijven in een paar woorden of een heel kort zinnetje, wat zegt u
dan, wat komt bij u op?
Wat gaat heel goed?
En wat kan beter?
Wat is de beste ervaring die u hebt gehad met de wijkgemeente/Windwijzer? Wanneer en waar ziet of zag u de kerk
op haar best?
En wat was voor u een dieptepunt? Wat wil u nooit meer meemaken in de kerk?
Als u de baas zou zijn van de Protestantse Gemeente Vlaardingen en u hebt het helemaal alleen voor het zeggen, wat zou u
dan zeker zo houden?
En wat zou u als eerste veranderen?
Waar moet de wijkgemeente/Windwijzer volgens u de komende vijf jaar veel tijd en aandacht aan besteden?
Wat is volgens u de kern, de essentie van geloof en welke dingen – hoezeer we er misschien ook aan gehecht zijn – mogen
we loslaten? Wat is voor u de kern van gemeente zijn?
Waar bent u persoonlijk trots op als het gaat om de wijkgemeente/Windwijzer?

17 Wat gaat goed?

Consensus
Eén ding hebben de wijzen met elkaar gemeen: zonder uitzondering gaan ze pruttelen, blozen of protesteren als je hen
‘wijs’ noemt. En er zijn meer opvallende overeenkomsten en
raakvlakken. Soms zijn de geïnterviewden verrassend eensgezind. Consensus over onderwerpen en thema’s is zeer interessant, omdat de feedback afkomstig is uit de gehele breedte
van de PGV. Voor dit rapport is gesproken met mensen uit de
Bethelkerk, de Grote Kerk, de Windwijzer, de Rehobothkerk
en kerkcentrum Holy. Als veertig verstandige mensen – zó
verschillend in leeftijd, achtergrond, geloofsleven, karakter en
temperament – het ergens over eens zijn, dan hebben we iets
te pakken! Waar eensgezind iets gevoeld, gehoopt, gevonden,
geweten en verlangd wordt, liggen kansen en mogelijkheden,
want daar is draagvlak voor een gedeelde toekomstvisie.
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Zingen, eten en omzien naar elkaar
Een duidelijk punt van overeenkomst is de liefde voor zingen.
Zingen verbindt, zingen maakt vrolijk en zingend kan je gemakkelijker ‘stevige’ geloofstaal voor je rekening nemen.
‘In Vlaardingen zingen we graag en goed. En als we
zingen, kunnen we prima samenwerken.’
‘Het is fijn om samen te zingen, uit volle borst, met een
volle kerk. Daar zou je ook meer aandacht aan kunnen
besteden: vieringen die draaien om samen zingen!’
‘Zingen is een prachtige manier om je geloof te
beleven. Het is persoonlijk antwoord geven op wat tot
je komt uit de bijbel. En het is gemeenschap, want je
doet het samen. Ik vond het helemaal niks dat er niet
gezongen kon worden; ik heb hier in mijn eentje heel
hard meegezongen met de livestream.’
‘Als ik zing, ben ik weer dat jongetje van veertien jaar.
Soms zijn het een paar woorden, en dan kunnen de
tranen over mijn wangen biggelen.’
‘In het met elkaar zingen zie ik de kerk op haar best.
Dan ‘gebeurt’ het heilige.’
‘Het project ‘De Bethelmannen zingen’, dat was ook
razend populair: zestig, zeventig mannen en dan een
middag zingen met elkaar. Dat was zo’n groot succes,
de vrouwen wilden dat ook, dus kwam er ook het project
‘De Bethelvrouwen zingen’. Beide projecten trokken ook
gemeenteleden van andere wijken.’

Iets anders dat enorm waardevol gevonden wordt, zijn gezamenlijke maaltijden. Of het nou gaat om een kookproject voor
de buurt, een soep-vastenmaaltijd, een walking diner of een
missionaire activiteit: samen koken en eten is een mooie manier om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Want
in de keuken of aan tafel ontstaan vaak de beste gesprekken.

Een kerk moet die sociale en pastorale kwaliteiten voeden,
versterken en faciliteren door plekken van ontmoeting te
creëren.
‘Het moet niet steeds gaan over hoe goed of slecht
bezocht die zondagochtenddienst is, maar over de
vraag hoe je elkaar kunt ontmoeten. Dáár is de kerk
voor.’

‘Een paar jaar geleden organiseerden we een groot
diner voor oud-Alpha-cursisten. Iedereen mocht iemand
meenemen. Dat was ontzettend leuk en feestelijk: meer
dan honderd mensen aan tien tafels in de Grote Kerk!
Zoiets zou ik graag nog een keer willen doen. Gastvrijheid, de deuren open, iedereen welkom…’
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‘De Kliederkerk is leuk, daar komen de opa’s en oma’s
of vaders en moeders met hun (klein)kinderen. We eten
samen, het is heel gezellig. Daar zie ik mensen die ik
helemaal niet ken.’
Gevraagd naar de essentie van geloof en de kern van gemeente-zijn, noemen de wijzen vaak het sociale aspect: het omzien
naar elkaar, op elkaar betrokken zijn en aandacht hebben voor
elkaar.
‘Een kerk moet in de allereerste plaats doen omzien
naar elkaar. Dat is niet alleen de essentie van het
gemeente-zijn, maar ook van het menszijn. Je moet een
beetje lief zijn voor je medemens. Het gaat om naastenliefde.’
De kerk is dus niet primair het gebouw, ook niet de dominee,
maar vooral ‘het sociale weefsel’. Op de vraag wat in het rijtje
1) eigen kerkgebouw- 2) eigen dominee- 3) eigen geloofsgemeenschap het makkelijkst gemist zou kunnen worden,
kiezen de wijzen in ruime meerderheid de tweede (eigen dominee) en geen enkele keer de derde, eigen geloofsgemeenschap.
‘Ik zou de gemeenschap koesteren en versterken. Dat
is voor deze wijkgemeente cruciaal. Een eigen predikant
kan gemist worden. Voor die werkzaamheden kan je
beroep doen op andere wijken of gastvoorgangers – dat
is geen ramp. Maar als je deze hoogbejaarde mensen
vraagt om te verkassen, dan verwoest je de sociale
cohesie. Ze gaan niet mee, je bent ze voor altijd kwijt.
De netwerkfunctie, het omzien naar elkaar, dat is juist
de grote kracht van deze club.’

‘Gemeenschapsvormende activiteiten zijn belangrijk,
dat je mensen ziet en spreekt.’
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De gemeenschap is het kostbaarste én het kwetsbaarste element. Een gebouw kan je delen, een professional kan je inhuren, maar het sociale weefsel van een geloofsgemeenschap is
uniek en onvervangbaar. Als je dat aantast, is het stuk – voor
altijd.
Projecten
Projectmatig werken genereert energie. Soms haakt de kerk
aan bij een bestaand initiatief, soms wordt een project vanuit
de kerk opgezet. Een kerstmusical, een soepproject, knuffels voor kinderen, gereedschap inzamelen of spullen voor de
voedselbank. Bij een concrete hulpvraag volgt snel actie, en
als er aangepakt moet worden, staan veel mensen klaar.
‘Ik word er blij van dat ze in no time de digitalisering
van de grond kregen. Toen de pandemie kwam, zijn ze
daar heel positief mee bezig gegaan. Petje af. Daardoor
konden we het snel oppakken met elkaar. Natuurlijk is
een digitale dienst minder leuk dan naar de kerk gaan,
maar ik vind het knap als mensen er dan toch het beste
van maken.’
‘De meeste kerkleden zijn praktisch ingesteld, ze weten
van aanpakken. Als er iets gedaan of georganiseerd
moet worden, dan lukt dat eigenlijk altijd wel.’
Of het nou gaat om activiteiten op wijkniveau, met de verschillende wijken, de oecumene of in samenwerking met
maatschappelijke organisaties.
‘Bij de projecten zit energie. Dat verbindt mensen, ook
in de verschillende wijken.’
Projectmatig werken heeft ook een missionair aspect:
‘Als je randkerkelijken vraagt voor een klus met een
duidelijk begin en eind, dan laten ze alles uit hun

handen vallen en gáán ze ervoor. Die willen namelijk
best iets doen, maar niet voor onbepaalde tijd. Door
projectmatig te werken zou ik ervoor willen zorgen dat
die groep meer binding krijg met de kerk.’

jij je niet bekeren?’ Gelukkig niet. Want dan zou ik weg
zijn. Er moet niets opgelegd worden. Ik weet heus wel
dat het van de diaconie is: er hangt een bordje en ik kan
lezen. Het hele gebouw ademt ‘kerk’ uit, maar de
mensen die er werken dringen je niks op.’

Niet alleen rand- en buitenkerkelijken zijn enthousiast over
projecten.

‘Wat echt razend knap is: deze voorzieningen worden
ook echt gevonden door mensen die op of onder het
bestaansminimum leven. Het lukt de Windwijzer daadwerkelijk deze doelgroep te bereiken en dat is een
fantastische prestatie. Daarnaast is er in de Windwijzer
aandacht voor wat er in de maatschappij leeft. En ze
kunnen heel goed doorpakken. Ze werken uitstekend
samen met andere hulpverleningsinstanties.’

‘Ik denk dat je veel kan bereiken door mensen slimmer
en creatiever uit te nodigen hun talenten in te zetten.
Benader mensen voor wat ze leuk vinden én kunnen.
Laat ze zo hun plek innemen in de gemeenschap. Voor
zo iemand als mijn man en veel jonge mensen die ik ken
zou het geweldig zijn om samen een project te doen.
Concreet, praktisch, technisch: iets met een kop en een
staart.’
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‘Als een klus getermineerd is, dus een project met een
kop en een staart, dan willen veel mensen meedoen.
Voor onduidelijke vrijwilligersfuncties met veel
vergaderingen en voor onbepaalde tijd krijg je mijn
generatie niet enthousiast.’
‘Langlopende verplichtingen zonder duidelijk begin of
einde vind ik lastiger, maar projectmatig werken gaat
goed. Daar wil ik me graag voor inzetten, dan loop ik
met plezier een stapje harder.’
Veel kerkmensen willen of kunnen zich niet vastleggen voor
langere tijd. Een concrete klus of taak willen ze vaak wél op
zich nemen. Het vrijwilligersbeleid kan hierop inspelen.
Diaconie
Er is grote waardering voor het werk van de diaconie. Omzien
naar elkaar, naastenliefde in praktijk brengen, helpen wie
geen helper heeft – het hoort bij het hart van het geloof.
‘Zorg voor elkaar hoort onlosmakelijk bij gemeente-zijn
en ik vind dat belangrijk. En die zorg strekt zich ook uit
tot mensen die niet bij de kerk horen.’
‘Ik ben heel trots op het Open Huis, op de mensen die
daar staan te koken. Dat vind ik echt heel goed.’
‘De eerste keer dat ik naar de Windwijzer ging kwam ik
mee met andere dakloze. Hij zei: ‘Kom op! We gaan
naar het clubhuis!’ Toen zag ik het gebouw en dacht
ik: ‘Help! Alarm! Een kerk! Die gaan natuurlijk zieltjes
winnen!’ Maar je hoort hier nooit iemand zeggen: ‘Moet

Diaconale inzet van de kerk wordt ook enorm gewaardeerd in
de samenleving. Thema’s als armoede, vluchtelingenproblematiek, eenzaamheid, kansenongelijkheid en schuldenproblematiek zijn uiterst actueel. De kerk genereert geweldig veel
goodwill door daar present te zijn.
‘Dat afschuwelijke besluit van de gemeenteraad rond
de vluchtelingenboot brengt bij mij en veel andere
echt het schaamrood op je kaken. Hoe verzin je het om
die vluchtelingen, notabene zo vlak voor de start van de
Geuzenmaand, gewoon je haven en je stad uit te zetten?!
Als de plaatselijke kerk dan een krachtig tegengeluid
laat horen, ja, dan ben ik trots op mijn kerk.’
‘Ik vind het heel belangrijk dat er zoiets is als een
‘kerkelijk buurthuis’, zowel voor de kerkelijke gemeente
als voor Vlaardingen.’
‘Het is zo waardevol om op deze manier present te zijn
in het hart van de stad. De Windwijzer is het visitekaart
je van de Protestantse Gemeente, de kerk treedt hier
zichtbaar naar buiten op een centrale plek. Dat is goud
waard.’
Het werk van de diaconie heeft impact op drie niveaus. Mensen in kwetsbare posities worden bemoedigd, ondersteund
en geholpen. De kerk profiteert van positieve beeldvorming –
diaconie is óók missionair. En tenslotte kan diaconaal denken
een vernieuwingsproces op gang brengen:
‘Het is toch wel ongelooflijk fijn dat de Windwijzer er is.
Dat hebben we echt zelf ontwikkeld. Anders waren we
steeds ‘kerk’ gebleven op de bekende manier: door te
vergaderen, door kerkdiensten te organiseren. In de

18 Wat kan beter?

Windwijzer wordt gegeten, geluisterd, gepraat,
gelachen. Daar hebben mensen grote behoefte aan.
Je kan binnenwandelen en even een praatje maken.
Mensen kunnen zichzelf zijn. Dat is uniek.’
‘De Windwijzer is echt een gouden greep. Dat heeft zo
goed uitgepakt in Vlaardingen! Daar kun je zien hoe je
op een andere, vernieuwende manier kerk zou kunnen
zijn. Misschien is de Windwijzer wel de kerk van de toekomst.’

66

67
Kerkdiensten
De kerkdiensten worden traditioneel en ouderwets gevonden.
Ook mensen die zelf tevreden zijn met het aanbod, constateren met droefenis dat het steeds leger en stiller wordt in de
kerk:
‘Er is geen enkele nieuwe aanwas. Dus elk jaar wordt het
minder. En niet alleen door overlijden, maar ook omdat
mensen van mijn eigen leeftijd – zestigers, zeventigers –
afhaken. Ook mijn vriendinnen komen minder en
minder.’
‘Er zijn de laatste tien, vijftien jaar zoveel jonge gezinnen
vertrokken. Ik vraag me af: weten we eigenlijk wel 		
waarom ze niet meer komen? Voert de kerkenraad
exitgesprekken? Dat zou zo leerzaam zijn!’
‘De kerkdiensten spreken onze kinderen en onze kleinkinderen niet aan.’
Jongere mensen die nog komen, doen dat voornamelijk uit
trouw en loyaliteit, niet omdat ze iets beleven aan de kerkgang.
‘Ik begrijp de kerkverlaters wel. Ik vind het echt lastig
dat ik altijd precies weet wat er komt. Die voorspelbaarheid is een probleem.’
‘Ik heb besloten niet te verzuren. Daar moet ik wel mijn
best voor doen.’

Muziek
Een kerkdienst is veel meer dan de preek. Het is ook een plek
van ontmoeting, bezinning en bezieling. Het belang van muziek kan daarbij nauwelijks overschat worden.

‘Je ziet het afkalven. Zelf vind ik het ook lastig de moed
erin te houden. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit nog
eens over mezelf zou zeggen, maar ik hou het bijna niet
meer vol. Ik heb bij mijn belijdenis met mezelf
afgesproken: ik ga naar de kerk en ik blijf gaan – wat er
ook gebeurt. Maar het wordt steeds moeilijker. Juist
ook vanwege de kinderen. Want we zijn zo’n beetje de
laatsten die er nog zitten. Er moet iets aantrekkelijks
komen voor jonge gezinnen. Het is echt erop of eronder.’

‘Zolang wij kerkdiensten blijven organiseren op de
manier waarop we dat nu doen, krijg je geen jonge
mensen in de kerk. Dat is een illusie. Dat heeft te maken
met de vorm: de muziek, het tijdstip, de liederen… Als je
hen wil bereiken, moet je iets bieden wat aantrekkelijk
is.’

Het gebrek aan inspiratie, enthousiasme en relevantie in de
prediking is een probleem.
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‘Ik zou graag dominees horen die een aansprekende,
actuele, pakkende boodschap kunnen brengen. Dat zit
‘m echt niet in leeftijd. Jonge predikanten kunnen saai
zijn en ouderen heel spannend. Maar ik zou er werk van
maken het preekrooster te vullen met dominees waar
van je denkt: ‘ja, als die komt, dan durf ik mijn buur
vrouw te vragen of ze meegaat naar de kerk’.
‘Mag het alsjeblieft iets actueler, kritischer? Neem de
hedendaagse situatie mee in je preek. Ik zou het fijn
vinden als er ook iets van duiding zou zijn vanuit de
kerk en het geloof.’
‘Soms lijkt het alsof predikanten een beetje slomer
worden als ze de kansel beklimmen, terwijl natuurlijk
het omgekeerde het geval zou moeten zijn. Jonge frisse
dominees kunnen helpen om begeestering en nieuw
elan te brengen. Dat hoeft niet te betekenen dat je
inlevert op de inhoud. Ik wil geen gezwam en geen ge
neuzel. De prediking moet actueel en relevant zijn. Dat
betekent ook: lastige onderwerpen niet uit de weg gaan.’
‘Wat dominees nu doen, dat werkt kennelijk niet. Maar
ik heb echt geen idee hoe dan wel.’
Niet alleen jonge mensen verlangen naar vernieuwing:
‘Het is heus niet zo dat ouderen het nou zo fantastisch
vinden zoals het nu gaat. Er zijn een heleboel oude
mensen die dit ook niet leuk meer vinden. Toen we een
keer een jongere predikant hadden, die enthousiast was
en fris, vonden de oude mensen dat ook fijn!’

Zingen is verbindend. Muziek kan mensen optillen, bemoedigen en troosten. Maar smaken verschillen en niet iedereen
vindt hetzelfde mooi.
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‘Mijn man en ik houden totaal niet van orgelmuziek.
Maar je moet het wel de hele tijd aanhoren (…)
Organisten worden de hemel in geprezen. Maar mijn
generatie kan daar niks mee. Wij horen liever een piano.
Ik heb wel eens gevraagd aan zo’n organist: speel nou
eens wat anders dan het geijkte, gooi er nou eens een
eigentijdse melodie in! Maar daar wordt niets mee
gedaan.’
De kerk is goed in het bewaren van oude verhalen, tradities en
liederen.
‘Het is precies zo gebleven zoals in de jaren zestig. Dat
merk je ook aan de muziek.’
Mensen die jong waren in de jaren zestig, zijn vaak verknocht
aan ‘hun’ muziek. Begrijpelijk, want weinig dingen zijn zo
vertrouwd als klanken uit je jeugd. De generaties die later
kwamen, zijn opgegroeid met andere muziekstijlen en instrumenten. Zij verlangen naar variatie, andere muziek.
‘Jonge mensen vinden het truttig. We hebben een 		
dirigent die geweldig mooi kan zingen, maardaar
vinden die jongelui niks aan. Je zou wel eens een bandje
of andere vlotte muziek kunnen programmeren. Want
muziek trekt mensen – maar deze muziek trekt dus
duidelijk geen mensen naar binnen.’
Niet alleen jonge mensen verlangen naar meer diversiteit,
levendigheid en vrolijkheid.
‘Die Kerkterras diensten, met eigentijdse liederen en
moderne muziek, daar komen dus óók een heleboel

rollators op af… Veel oude mensen doe je helemaal geen
plezier met die supertraditionele aanpak.’

omgaan met elkaar en met de schepping? Deze mensen
waren betrokken op elkaar, er werd met passie
gesproken over het geloof. Voor mij was dat een groot
contrast met de gewone kerkdiensten. Daar leek het
vooral om de vorm te gaan. Alsof geloven gaat over een
paar regeltjes die je moet toepassen.’

‘Vrolijke fijne diensten, met mooi pianospel. Iets opbeurends in plaats van iets deprimerends. Ik was laatst
in het ziekenhuis. Ik moest een kwartier wachten op
mijn afspraak. En in de hal speelde iemand op de piano
– een werkman in fluorescerende broek. Ik voelde me
meteen lichter, dat was zo fijn. Zoiets zou het moeten
zijn, die nieuwe inzet: een ander geluid. Niet dat zware
orgelspel.’

70

Jeugdwerk
In de Grote Kerk gaan ongeveer 25 kinderen naar de kindernevendienst. In de andere wijken komen nauwelijks nog kinderen naar de kerk. Holy en Bethelkerk zijn – wegens gebrek aan
massa – gaan samenwerken in het tienerwerk. De Grote Kerk
heeft een flinke groep jongeren in beeld.
‘Ik ben heel trots op de jongeren in onze kerk. Het is geen
grote groep meer, maar het is nog steeds een prachtig
aantal. Bij zo’n jeugdweekend gaan toch weer
45 mensen mee. Over het algemeen zijn dat jongeren
van de kerk, maar er zijn er ook die alleen voor de 		
jeugdclub komen.’
‘Ze hebben altijd hartstikke leuk jeugdwerk, tot op
de dag van vandaag. Er zit nog steeds een hele leuke
groep mensen. Mijn dochter vond het altijd geweldig,
ook mijn zoon voelde zich er prima bij. De vakantieweken, jeugdweekends, clubs… dat is allemaal echt
leuk.’
Veel wijzen bewaren mooie herinneringen aan het jeugdwerk.
Vaak bezochten ze zelf de clubs, jeugdweekenden en vakantiekampen.
‘Je leeft een paar dagen echt samen in plaats van als
los individu. Op een positieve en constructieve manier
wordt gesproken over geloof. Vriendschappen bloeien
op, het is ontzettend gezellig. Die combinatie van iets
leren én samen plezier hebben, gecombineerd met een
groot gevoel van verbondenheid, is heel bijzonder. Soms
voelt de jeugdclub als een soort kerk binnen de kerk.’
‘Alles wat ik niet zag in de kerk vond ik daar wel: een
geïnspireerde groep, die ook in hun vrije tijd met geloof
bezig waren. Welke doelen heb je in je leven? Waar ben
je onzeker over? Welk talent heb je gekregen? Hoe wil je

‘Ik ben gevormd door de kerk: leuke muziekbandjes,
zomerkampen, vlotte muziek, heerlijk dronken worden
in Jeugdhuis de Vleet… Kinderen van vrienden van mij
hebben uitstekende herinneringen aan die tijd in de
Oosterkerk. Je gunt alle jonge mensen zoiets.’
Sommigen wijzen werden zelf actief in het jongerenwerk.
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‘Ik heb meer dan veertig jaar de kindernevendienst
en jeugdkerk gedaan. En dat zie je afglijden. Dat is heel
jammer. Het is een kaarsje dat uitgaat, echt trekken
aan een dood paard. Je kunt ze gewoon niet vasthouden. Dat vond ik heel akelig, echt heel jammer.
Je wil kinderen toch iets meegeven, en dat hoeft heus
niet alleen God te zijn. Ik deed ook de pubers, dat was
ontzettend leuk. Als je een groepje hebt, dan kan je zo
iets moois neerzetten! Het is echt heel lastig om nieuwe
aanwas te vinden.’
De Grote Kerk weet met het jeugdwerk nog een substantiële
groep aan zich te binden. Maar ook daar moet iets gebeuren.
‘Jonge gezinnen haken af. Eigenlijk zou je willen dat je
met elkaar kijkt naar hun beweegredenen. Wat maakt
dat ze weggaan? Daar is te weinig aandacht voor. Er
zijn voor zover ik weet geen exitgesprekken. Eigenlijk
zou dat breed opgepakt moeten worden. Daar kan je
van leren. Want de jonge gezinnen heb je wél nodig om
die gezellige jeugdclubs overeind te houden. Dat is echt
een punt van zorg.’
Er zijn allerlei redenen waarom jonge gezinnen niet komen.
Eén daarvan is dat kinderen – ook de kinderen van de wijzen
– niet mee willen naar de kerk. Ze vinden het er gewoon niet
fijn.
‘Onze kinderen willen niet mee. Het is duwen en trekken.
Eigenlijk begrijpen we dat wel. Het is gewoon niet leuk,
niet aantrekkelijk voor hen. Waarom heeft de kerk
eigenlijk geen mooie speeltuin? Dat zou kinderen
trekken, ook uit de buurt.’

‘Zorg dat het leuk is in de kerk voor de jeugd en voor de
jonge gezinnen, zodat ze niet uit hoeven te wijken naar
de Kerk van de Nazarener.’

hebben, krijg je vanzelf blije ouders die ook graag naar
de kerk komen.’
Zoek de kinderen waar ze zijn: op de scholen. En ook hier geldt
dat projecten de ideale manier zijn om elkaar te leren kennen.

‘Dat je je welkom weet en gezien voelt. Dat het leuk is
om naar de kerk te gaan! Dat mijn kinderen graag
meegaan. Dat er goed voor hen gezorgd wordt. Dat er
meer en betere speelmogelijkheden zijn in en rondom
de kerk.’

‘Investeer in de contacten met de scholen, en doe dat op
een creatieve manier. Er zijn bijvoorbeeld een heleboel
kinderen die een instrument bespelen. Ga samenwerken,
nodig kinderen met talent uit om mee te spelen in de
kerkdiensten. Dan krijg je vanzelf ook de ouders en
vriendjes en opa’s en oma’s in de kerk. Gebruik die
kracht van muziek, organiseer meer laagdrempelige
evenementen.’

Want heb je de kinderen, dan heb je ook de ouders.
‘Als er goed voor mijn kinderen gezorgd wordt, als zij
gelukkig zijn, dan ben ik dat ook.’
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Goede zorg komt ook tot uiting in aandacht voor veiligheid in
het jeugdwerk. Ouders verbazen zich over de laconieke houding van de kerk.
‘Veiligheid is een belangrijk punt. Dat moet absoluut
op orde zijn als je met kinderen en jongeren wil werken.
Hanteer het vier-ogen-principe en zorg voor actuele
VOG’s. Ik had niet altijd bij iedereen een goed gevoel als
ik mijn kinderen in de crèche achterliet. Nou, dan zit je
niet lekker in de kerk hoor. Dan ren je na de zegen naar
je kind toe en blijf je niet gezellig plakken voor de koffie.’
‘Als je de kinderopvang professioneel regelt, dan is er
misschien een kans dat je weer wat jonge ouders trekt.
Nu voelt het niet goed. De kerk heeft een slechte
reputatie als het gaat om kinderen.’
Zorgvuldigheid is voor ouders belangrijk. Goed jeugdwerk
mag tijd, geld, aandacht, energie en menskracht kosten. Een
gastvrije kerk zorgt voor maatwerk, want elk kind is anders.
‘Ik verlang naar een kerk waar het fijn is voor mijn
kinderen. Waar ze graag naartoe gaan, omdat er écht
aandacht voor ze is. Aanbod afgestemd op verschillende
leeftijden, want een kind van elf jaar heeft iets anders
nodig dan een kind van vijf. En een kerk waar veel
leeftijdgenoten zijn en een mooi programma. En dan
bedoel ik niet zo’n obligaat kindernevendienstverhaaltje
dat wekelijks plichtmatig afgedraaid wordt door
welwillende vrijwilligers. Ik bedoel dat het sprankelt!
Waarom wordt er niet af en toe een goochelaar
ingehuurd? Of een muzikant, een verhalenverteller, een
theatermaker? Dan krijg je energie in het jeugdwerk!
Als je investeert in de kinderen en zorgt dat zij het leuk
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Muziek kan dus een aanknopingspunt zijn. Ook religieuze
feesten, een themaweek, de musical van groep 8 of een inzamelingsactie kunnen startpunt zijn voor samenwerking. Er is
een slimme manier om tieners en jongeren (meer) te betrekken bij het kerkenwerk:
‘Nu staan ze vakken te vullen in de supermarkt. Ze
moeten wel: het leven is anders dan vroeger, die studie
moet bekostigd worden. Er is simpelweg vaak geen tijd
voor vrijwilligerswerk. Dus waarom laten we hen tegen
minimumloon geen kosterstaken doen? Helpen bij
uitvaarten, oppasdienst draaien bij de crèche, techniek
doen, muziek maken, de kerk schoonmaken? Het mes
snijdt aan twee kanten. Onze vrijwilligers zijn oud, het
lukt vaak niet om nieuwe vrijwilligers te vinden. Als je
werkt met mensen onder de dertig krijgt je vanzelf
energie en creativiteit in je organisatie. En jonge
mensen doen – met goede begeleiding – relevante werkervaring op én bouwen een band op met de kerk.’
En zo kan je jongeren ook inschakelen bij vernieuwing van de
eredienst:
‘Dan heb je elke week prachtige muziek in de kerk.
Er zijn zo ontzettend veel mooie nieuwe liederen:
Hillsong, opwekking, liederen uit het Liedboek…. Die
sluiten we nu allemaal buiten. Waarom? Omdat ze niet
‘goedgekeurd’ zijn?! Ik zou elke zondag wel willen
beginnen met ‘Vul dit huis met uw glorie’. Na de preek
een luisterlied, een soort meditatief moment. We hebben genoeg meiden in de kerk die prachtig kunnen
zingen. Maak daar dan gebruik van! Waarom zouden
alleen de dominee, de koster en de organist een
vergoeding mogen ontvangen?’

Omgangsvormen
Er is iets geks aan de hand in de kerk. We hebben een blijde
boodschap – het evangelie – en een opgewekte Heer. Maar in
de kerk zie je die vrolijkheid en opgewektheid vaak niet terug.

‘Mijn man heeft een paar jaar in de kerkenraad gezeten,
maar daar kreeg hij geen energie van. Je kan elkaar
echt gek maken in het kerkenwerk, en sommige mensen
raken er letterlijk overspannen van. Dat lijkt me niet de
bedoeling.’

‘De mensen zijn oud. En ze lachen niet, ze komen met
zure gezichten de kerk in.’

Good governance
Vrijwel alle respondenten wijzen op de noodzaak van een
andere organisatievorm om te komen tot een duurzame en
gezonde bestuurscultuur. Handhaven van de kerkorde is een
mooi begin:

Ook de omgangsvormen in de kerk zijn soms merkwaardig.
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‘De manier waarop kerkmensen met elkaar omgaan, de
bejegening, is soms niet prettig. Als je niet naar de kerk
komt, wil dat niet zeggen dat je niet betrokken bent,
dat je er niet bij hoort of er niet bij wil horen. Verdiep je
in de situatie. Het is vaak geen onwil. Ik proef bij veel
gemeenteleden toch vaak iets normatiefs, zo van:
‘eigenlijk zou je hier wel moeten zijn’. Je voelt je dan
snel bezwaard. Dat is geen prettig gevoel. Ik zou willen
dat iedereen mag zijn zoals-ie is.’
‘Iemand die heel demonstratief zijn kaken stevig op
elkaar klemt omdat er een ‘nieuw’ lied gezongen wordt.
Dat maakt mij zo intens verdrietig. Want ik denk dan:
hoe wil je dit naar God vertalen? Er staat geschreven
dat we God mogen bejubelen. En dan ga jij niet meezingen omdat er toevallig een paar woorden gebruikt
worden die jij niet kent van vroeger? Dat gebeurt nog
steeds en daar word ik heel verdrietig van.’
En de kerkelijke vergadercultuur maakt respondenten ronduit
ongelukkig.
‘De omgangsvormen in de AK, die zijn echt verschrikkelijk. Dat is voor mij absoluut een dieptepunt. Dat is niet
de kerk waar ik bij wil horen. De sfeer is afschuwelijk.
Als je weet hoe mensen dáár tegen elkaar praten en
over elkaar praten…. Dat is echt ongelooflijk.’
‘Ik heb dingen meegemaakt, die vond ik kerkonwaardig.
Predikanten die elkaar voor rotte vis uitmaakten.
Vergaderingen die tot twee, drie uur ’s nachts duurden.
Vreselijk. Toen heb ik getwijfeld of ik nog wel bij de kerk
wilde horen. Ik dacht: ‘Is dit de kerk?! Wil ik daar deel
van uitmaken?’ Daar heb ik best moeite mee gehad.’
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‘De aftreedtermijnen van ambtsdragers zou ik per
direct gaan handhaven. Het is absurd dat mensen
eindeloos blijven zitten. In principe is je termijn vier
jaar, en daarna treedt je af. Als je het heel goed doet en
je vindt het leuk, dan mag je daarna nog een termijn
volmaken. Maar daarna is het: wegwezen!’
‘Het is uiterst wonderlijk dat de Protestantse Kerk 		
Vlaardingen op dit punt de kerkorde zo consequent aan
z’n laars lapt. Die termijnen zijn er niet voor niks. Het is
goed als er nieuw bloed komt, als er een nieuw geluid
klinkt – juist ook voor de erediensten. Het is een vorm
van gemakzucht. Er is een nieuwe organisatievorm
nodig, en ook een nieuwe bestuurscultuur.’
Kies voor kwaliteit en talent, transparantie, een heldere visie
en krachtig beleid. En zorg dat de mensen die over de inhoud
gaan, ook over het geld gaan:
‘Ik zou meteen de bestuurs- en organisatiestructuur
veranderen: één klein krachtig bestuur dat zowel over
de financiën als over de inhoud gaat. Het is toch merkwaardig dat die onderwerpen bij twee verschillende
organen ondergebracht zijn? De gemeenteraad gaat
toch ook over het beleid én over het geld? Ik zou zoeken
naar een structuur waarin beide elementen in één hand
zijn. Dat zou ontzettend schelen. Minder conflictsituaties.
En maak het transparant! Dat is ook een belangrijk
punt.’
Communicatie
De communicatie met de eigen achterban én de mensen in
Vlaardingen kan beter: vlotter, efficiënter en aantrekkelijker.
Het tijdschrift Onderweg wordt door minder dan 15% van de
leden gelezen; zelfs de wijzen – toch zeer betrokken op de
kerk! – hebben vaak geen abonnement en voelen zich onvoldoende geïnformeerd. Er is grote behoefte aan communicatie

19 Hoe dan wel?

via digitale nieuwsbrieven en social media, een eigentijdse
website, een app en een frisse nieuwe huisstijl.
‘De communicatie kan zoveel mooier, vlotter, fancier….
Het is zó ouderwets! Ik heb precies hetzelfde liturgieboekje in mijn hand als toen ik 4 was. Dezelfde liedjes,
dezelfde opbouw van de dienst, dezelfde vormgeving,
dezelfde orgelmuziek. Ik ben niet evangelicaal, maar
daar ben ik soms wel jaloers op, de vlotte en eigentijdse
manier waarop die kerken communiceren.’
Door de pandemie zijn veel kerkmensen versneld aangetakt
geraakt op het digitale tijdperk.
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‘Mensen zijn inmiddels aardig gewend geraakt aan het
fenomeen livestreams. We mochten afgelopen zondag
weer bij elkaar komen, maar er zaten er toch maar
30 mensen in de kerk: de rest was kennelijk digitaal met
ons verbonden. Die mogelijkheid van thuis meekijken
zou ik zeker intact laten – dan heb je meer bereik.’
Wijkgemeenten stellen vast dat meer streams geregistreerd
worden dan er kerkgangers zijn of waren, óók voor de pandemie uitbrak. Wie zijn die mensen, wie kijken er mee? Sommige
gemeenteleden keren niet terug in de kerk en zullen de diensten thuis blijven volgen: de livestream als kerktelefoon. Maar
er zijn kennelijk ook mensen die wél op een afstandje willen
meeleven, maar geen behoefte hebben aan kerkgang. Digitaal
is anoniem. Dat is soms nodig.
‘Zo zou een kerk moeten zijn! Op de Terrasdiensten
komen ook mensen op af die anders nooit komen.
Je kunt daar anoniem zijn, gewoon langskomen zonder
dat je direct aangesproken wordt. Dat is volgens mij ook
belangrijk in de kerk: dat je – als je dat wil – er ook
anoniem mag zijn.’
Een communicatie-aanbod vanuit de PGV gericht op mensen die we niet kennen en (nog) niet in beeld hebben? Dat
vraagt om een compleet nieuwe manier van communiceren.
Op dit moment is het aanbod gericht op het adequaat informeren van kerkgangers en meelevende gemeenteleden.
Het is interessant óók na te denken over manieren waarop je
contact kunt maken met de groep die iets meer op afstand
staat. Zoals elke geloofsgemeenschap beschikt over een vitaal
en levend ‘ondergronds’ netwerk – het sociale weefsel – zo beschikt de PGV over een ‘verborgen’ wolk van belangstellenden,
kennissen en sympathisanten. Daar zit een enorm potentieel
voor de kerk.
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Samenwerking
De wijzen zien allerlei kansen en mogelijkheden als het gaat
om samenwerking. De overgrote meerderheid wil zo snel
mogelijk migreren naar een nieuwe bestuursvorm met één
kerkenraad:
‘Hef de wijkkerkenraden op, maak van de kerk één
geheel! Al die losse cellen die nu alles zelf zitten te doen,
en dan óók nog eens competitief… echt vreselijk.’
‘Gewoon één protestantse kerk voor heel Vlaardingen.
Ik ben ondernemer, en dit valt niet uit te leggen, ieder
een op z’n eigen eilandje. Pak het jeugdwerk samen
op, ga wijkoverstijgend werken in diaconaat en
pastoraat, bij vorming en toerusting, ga in teamverband
werken. Je krijgt er de mensen die weggegaan zijn
misschien niet mee terug, maar het is wel de enige kans
om de mensen die er nu nog zijn vast te houden.’
Voorwaarde is dat predikanten, kerkelijk werkers, kerkprofessionals en kerkvrijwilligers gaan samenwerken. Er valt een wereld te winnen met teamvorming en een goede werkverdeling.
‘Als je de zaken onderling goed organiseert in een team
van predikanten en kerkelijk werkers, dan kan de
Protestantse Gemeente Vlaardingen toe met één
kerkenraad. Regel het pastoraat heel goed met elkaar,
dat is belangrijk. En dan hoef ik van predikanten geen
verhalen te horen over hoeveel uur je dit doet en hoeveel
uur je dat doet. Regel dat lekker zelf en met elkaar. Daar
word je voor betaald, dat is je werk.’

‘Ik zou de wijkpredikanten loskoppelen van de wijken
en een pool maken van voorgangers en kerkelijk
werkers. Samenwerken met een team van professionals.
Daar is zoveel winst mee te halen! Want dan kan je
specifieke kwaliteiten veel gerichter inzetten en slimmer
omgaan met tijd en talenten.’

sionals voor pastorale zorg en uitvaarten, zal teamvorming
ook leiden tot meer samenwerking tussen de verschillende
wijken. En dat is volgens de wijzen hard nodig:
‘Hoe lang denken we het ons als christenen te kunnen
permitteren op gescheiden eilandjes te zitten? Ik vind
dat dat echt niet meer kan. Ik accepteer toch ook een
zeker conservatisme vanuit andere delen van de kerk?
Eigenlijk zou je veel meer samen moeten doen.
De verschillen zijn echt niet zo groot.’

‘Je kunt werken met gastpredikanten en ik vind het
ook een mooie ontwikkeling als gemeenteleden een
grotere rol krijgen in de kerkdiensten. Je hoeft dus
helemaal geen eigen predikant te beroepen. Dat is een
mooie besparing, toch?’
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Respondenten zijn positief over de inzet van flexibele krachten en ronduit enthousiast over het fenomeen gastvoorgangers. De afwisseling wordt gewaardeerd, verschillende verhalen doen recht aan de pluriformiteit en de eigen predikant
wordt zo vrijgespeeld voor ander werk.
‘Het maakt me niet zoveel uit welke predikant er voor
gaat. Als het goed is, bevat elke preek uitleg en
verkondiging. Wat versta je onder orthodox? Dat de
kernwaarden van het evangelie aan de orde komen:
genade en verzoening, dat God de eerste was, dat er een
Tegenover is. Dat hoeft heus niet persé in orthodoxe
bewoording gebracht. Een goed woord gaat dwars door
alle richtingen heen. Die etiketten van vroeger – ethisch,
gereformeerde bond, midden-orthodox, vrijzinnig – die
kloppen sowieso allang niet meer. Het evangelie wil
verkondigd worden in de verstaanswerkelijkheid van nu.’
‘Gastvoorgangers vind ik heel prettig. Het is gewoon
fijn om veel verschillende predikanten te horen. Dat
doet ook recht aan de pluriformiteit in onze wijkgemeente: door met gastvoorgangers te werken, kan
je veel meer mensen gelukkig maken.’
‘Een eigen dominee vind ik niet zo belangrijk. Als ik elke
week iemand hoor die mij inspireert, dan zijn gastpredikanten voor mij ook prima. Bij het jeugdwerk wordt
de predikant niet gemist. De bedrijfscultuur in de kerk
klopt niet helemaal: als je geen duidelijke taak hebt
voor iemand, dan heeft het weinig zin iemand in te
huren. Kijk wat nodig is, waar behoefte aan bestaat, en
probeer daarin te voorzien. Dat hoeft geen ‘eigen’ 		
jeugdwerker of ‘eigen’ predikant te zijn.’
Naast kanselruil, inzet van gastpredikanten en emeriti, verdergaande specialisatie en het opzetten van een pool van profes-

‘Ik denk dat het van groot belang is dat de Grote Kerk
een predikant beroept die bereid is over de muren van
de eigen kerk heen te kijken. We hoeven heus niet zo
bang te zijn voor identiteitsverlies.’
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Het woord ‘eilandjes’ en ‘eilandenrijk’ valt vaak. De kerksluitingen, samenvoegingen en fusies hebben het uiterste van
de wijkgemeenten gevergd. In een pijnlijk proces van bloed,
zweet en vooral veel tranen verloor de kerk massa’s mensen.
Wijkkerkenraden hadden hun handen vol met integratie, pacificatie en crisismanagement. Zo kon een naar binnen gekeerde bestuurscultuur ontstaan:
‘Ik wil nooit in de wijkkerkenraad omdat ik er niet tegen
kan als mensen alleen maar voor zichzelf zitten te
razen. Hun enige agendapunt is: what’s in it for me?
Vergaderen om het vergaderen, uitsluitend bezig met
hun eigen belangen en niet bereid tot onderhandelen
of compromissen. Regel dat centraal en maak voor de
wijken Commissies of taakgroepen. Dan kunnen die zich
wijden aan hun hobby’s.’
Ook de relatie tussen de wijkgemeenten en de Windwijzer is
getekend door het verleden. Het diaconale centrum is gevestigd in het gebouw van de voormalige Oosterkerkgemeente.
Waar de wijkgemeenten door het fusieproces vooral mensen
verloren, kon de Windwijzer als plek van vernieuwing juist veel
kerkvrijwilligers aan zich binden. Dat deed de relatie tussen
de wijken en de Windwijzer geen goed. De wijzen zien kansen
voor betere samenwerking:
‘Er valt nog een wereld te winnen in de verhouding
tussen bestuur van de Protestantse Gemeente
Vlaardingen en bestuur van de Windwijzer. Voor beide
partijen zou dat goed zijn. De Windwijzer heeft de
afgelopen 10 jaar een geheel eigen plek verworven in
de Vlaardingse samenleving en een ongelooflijke
expertise opgebouwd als het gaat om diaconaal werk.

Er komen mensen op de Windwijzer af die je anders
nooit een kerk binnen zou krijgen. Daar zou meer van
geprofiteerd kunnen worden. De samenwerking met
wijken kan beter: beter luisteren, elkaar iets gunnen.’

met een ethisch, religieus gekleurde overtuiging zouden
in de politiek werkzaam moeten zijn.’
‘Misschien kunnen we ook samen optrekken in het 		
beroepingswerk. Want als de geloofsgemeenschap van
de Grote Kerk onderdak zou vinden in de Bethelkerk en
wij mogen gebruik maken van hun nieuwe dominee en
omgekeerd, dan ontstaat er ruimte en samenwerking.’

Projecten zijn bij uitstek geschikt voor samenwerking. De Terrasdiensten worden genoemd als een mooi en vrolijk oecumenisch initiatief.
‘De Terrasdiensten is de kerk in topvorm. Een heleboel
verschillende kerken doen daaraan mee. Er is een leuk
koor, er is een bandje, er zijn vlotte sprekers, fijne
liederen… En echt, dan zit dat grasveld barstensvol, het
is hartstikke druk, dus de mensen willen heus wel!’
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‘Het gaat erom dat je het gevoel hebt dat je niet de
enige bent die gelooft. Het is goed om te voelen dat je
deel uitmaakt van een groter geheel, van een gemeenschap van gelovigen. En dat er toch nog een heleboel
mensen zijn – ook jonge mensen – die graag bij God
willen horen.’
Als je verder kijkt dan je eigen wijk, komen de creatieve oplossingen en innovatieve ideeën vanzelf. De wijzen dromen
van gezamenlijke livestreams, gedeelde kerkgebouwen, een
eendrachtig politiek geluid en deeldominees:
‘Tijdens de pandemie ontstond een uitstekende samenwerking tussen de Holy en Rehoboth rond het opzetten
van de livestream. Dat beviel uitstekend. Op zaterdag
ochtend werd de dienst opgenomen voor beide wijkgemeenten. Zo kon het werk verdeeld worden. Het is
ontzettend jammer dat dat gestopt is. Nu moeten beide
predikanten op zondag allebei weer opdraven. Waarom?
Dat is toch kapitaalvernietiging?’
‘De wijkgemeente van de Grote Kerk is van harte wel
kom in de Bethel. Het gaat om God, dat is het centrale
punt. Onze tradities en gewoontes en gevoeligheden
zijn secundair. Als we het gesprek aangaan met
afgevaardigden van beide kerken en allebei een beetje
water bij de wijn doen, dan moet dat toch kunnen?
Misschien moet je een creatieve werkvorm kiezen.
Dus niet gaan vergaderen, maar iets met een spelvorm.
Dan lukt het vast om er samen uit te komen.’
‘De kerk zou dapperder en stoerder moeten zijn in 		
politieke kwesties. Dat is nodig in deze tijd waarin 		
neoliberalisme het dominante geluid is. Meer mensen
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Zorg voor het bestaande
De samenvoegingen en kerksluitingen hebben geweldig veel
menskracht, goodwill en energie gekost. De wijzen zijn hard in
hun oordeel: het was een afschuwelijke tijd, we hebben vreselijk veel mensen verloren en – het ergste van alles – het heeft
niet opgeleverd wat we ervan hoopten. Na tien jaar strijd en
gedoe staat er geen vitale en aantrekkelijke kerk, maar een
zieltogende organisatie. Er zijn vijf verschillende kernen ontstaan die eindelijk weer iets van balans, rust en sociaal evenwicht hebben hervonden.
‘De meeste mensen zijn bang voor veranderingen. Dat
heeft een achtergrond: onze wijkgemeente heeft veel
moeten inleveren bij de fusies. Die hebben ons bakken
met energie gekost, en uiteindelijk zijn we alleen maar
mensen kwijtgeraakt. De angst is dus dat ze elkaar
gaan verliezen, dat de gemeenschap uit elkaar valt.
En dat deze plek verdwijnt. Dat is een begrijpelijke en
terechte zorg. Dat maakt het lastig. Je moet de mensen
perspectief bieden. En zowel deze locatie als deze
gemeenschap intact laten en koesteren.’
Dat is een volstrekt legitiem verlangen. Er is weer plezier, het
gaat goed, mensen hebben het fijn met elkaar. Wie gebleven
is, kan omgaan met de verschillen, en sommige mensen zijn
de pluriformiteit zelfs gaan waarderen. Het ‘sociaal weefsel’ is
vitaal voor een geloofsgemeenschap. Je kan het niet tellen of
meten, maar je kan het wél kapot maken – of juist koesteren.
De wijzen pleiten vurig voor dat laatste. Predikanten komen
en gaan, je kunt eventueel kerken in een ander gebouw, maar
de geloofsgemeenschappen – hoe klein en kwetsbaar ook –
moet je met rust laten. Drang en dwang werkt averechts.
‘Je moet wijkgemeente Ambacht-Oost en de gemeenschap van de Grote Kerk niet samenvoegen, dat is kansloos. Hou vooral allebei je eigen vieringen in stand.
Misschien ontstaat er op den duur iets moois tussen
die twee. Maar dat moet organisch ontstaan, in een
natuurlijk proces, via uitwisseling en overloop. Beslist
geen dwang en drang, dat werkt niet. Geloof me: ik weet

waar ik het over heb. Vertrouwen ontstaat door samenwerking in vrijheid.’

‘Ik verlang zo naar vuur, ik verlang zo naar warmte!
Daarom zou ik ontzettend graag een pioniersplek
starten in Vlaardingen. Ik geloof echt dat we samen iets
heel moois zouden kunnen neerzetten.’

Alle wijzen verlangen naar vernieuwing, maar dat mag niet
ten koste gaan van mensen die er nu zijn. Erken de eigenheid
en het bestaansrecht van de vijf kernen, versterk de sociale
cohesie, koester de vijf bestaande gemeenschappen. Concreet
betekent dit dat er een plek moet zijn waar mensen elkaar
kunnen treffen, waar ze kunnen kerken, waar ze kunnen vieren.
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‘Heel kerkelijk Vlaardingen vergrijst. De ene wijk
misschien wat sneller dan de andere, maar dat is
gewoon een gegeven. In die realiteit zou ik het
verstandig vinden als in elke wijk een plek van samenkomst blijft. Dat hoeft geen grote kerk te zijn. Maar je
kan tegen die vergrijsde groep niet zeggen: ‘ga jij maar
ergens anders heen’. Er moet een plek zijn en blijven
voor ontmoeting.’
‘Voor de ouderen zou ik de mogelijkheid laten bestaan
op zondagochtend te kerken. Op de voor hen vertrouw
de manier, met de liturgische opbouw waar ze zo aan
gehecht zijn.’
‘Ik zou de mensen die er nu zitten willen vasthouden.
Ook al zijn ze traditioneel en ouderwets. Want zij zijn
óók welkom. Ik wil goed voor hen zorgen. Dat betekent
op zondagochtend een min of meer traditionele kerkdienst blijven aanbieden.’
Zorg voor het bestaande betekent dus dat de vier vierplekken
blijven bestaan. En dat royaal menskracht en middelen vrijgemaakt worden voor pastoraat, liturgie en ontmoeting. Zorg
voor het nieuwe betekent dat er daarnaast óók ruimte komt
voor nieuwe vormen van vieren. En dat royaal menskracht en
middelen vrijgemaakt wordt voor proberen, bouwen en pionieren.
Zorg voor het nieuwe
Vruchtbare vernieuwing is niet óf-óf maar én-én. Pioniers
hebben de steun, het gebed en de zegen nodig van bestaande
geloofsgemeenschappen. Andersom dromen veel mensen die
nu met plezier in de kerk zitten van een levendige gemeenschap waar plaats is voor iedereen.
‘Wij zijn weliswaar ook oud, maar wij verlangen vurig
naar vernieuwing. Werkelijke vernieuwing is vernieuwing
door God. Wij verlangen naar de nabijheid van God.’

Er is behoefte aan plekken waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe en aantrekkelijke vormen van kerk-zijn. Gelukkig hoeven we het wiel niet zelf uit te vinden.
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‘Ik ben een groot fan van pioniersplek Noorderlicht.
Ik vraag me af: hoe komt het dat zij wel aantrekkelijk
zijn voor jonge gezinnen en wij niet? Ik voel me aangesproken door hun manier van preken: praktisch, door
iemand met charisma. Muzikale begeleiding door een
band, activiteiten voor de buurt, een welkom-traject
voor nieuwe mensen. Ik zou best willen onderzoeken
in hoeverre dat format van Noorderlicht iets in
Vlaardingen zou kunnen betekenen.’
‘Heel belangrijk: er moet geïnvesteerd worden in mijn
generatie. Het is een cliché, maar zij hebben wel de
toekomst. De club die nu bepaalt hoe het gaat, is er
straks niet meer. Als ik Noorderlicht zie en droom van
zo’n kerk, dan vraag ik me af: welke stappen zijn nodig
om daar te komen? Ik zou investeren in zo’n pioniersplek. Stel een gebouw ter beschikking en in de aanloop
fase misschien ook wat geld.’
Ook voor andersgelovigen, zinzoekers en twijfelaars is in
Vlaardingen de afgelopen jaren een mooi concept ontwikkeld.
De Windwijzer programmeert maandelijks ‘Zin op Zondag’,
een serie gratis toegankelijke bezinningsbijeenkomst voor
iedereen op zoek naar zinvol leven.
‘De Windwijzer organiseert ook één keer per maand ‘Zin
op Zondag’. Dat vind ik altijd interessant: bezinningsbijeenkomsten waar je iets aan hebt voor je dagelijks
leven, actueel en relevant.’
Door deze laagdrempelige vorm van kerk-zijn te ondersteunen en te versterken en tegelijkertijd een nieuwe aantrekkelijke vorm te ontwikkelen voor jongeren en jonge gezinnen,
krijgt de PGV er de komende jaren twee extra volwaardige vierplekken bij.
Mensen hebben verschillende gaven en talenten. Niet iedereen houdt van vergaderen, niet iedereen houdt van zingen,
niet iedereen houdt van stilzitten. Vlaardingen is een stad van
aanpakkers, bouwers en doeners. En die zitten ook in de kerk.
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‘Voor zo iemand als mijn man en veel jonge mensen
die ik ken zou het geweldig zijn om samen een project
te doen. Concreet, praktisch, technisch: iets met een kop
en een staart.’

Dat je een soort gemeenschap kunt vormen, eventueel
met jongeren erbij. Dat zie je wel eens op televisie, of je
leest erover. Zou een kerk dat ook kunnen doen? Dat
weet ik niet. Maar het lijkt me fantastisch.’

En de kerk heeft huizen, grond en kerkgebouwen. Hoe zou
het zijn om talenten van aanpakkers, bouwers en doeners in
te zetten en te gebruiken bij het proces van kerkvernieuwing?
Het terrein van de Rehobothkerk was eerder in beeld als locatie waar je mogelijk iets moois kan ontwikkelen. De wijzen zijn
opgetogen over het idee dit gebied zelf te gaan ontwikkelen.

‘Woningbouw op het terrein vind ik een goed plan:
maak iets voor jongeren, studenten. Of juist een
knarrenhofje. Jong en oud door elkaar vind ik eigenlijk een nog mooier idee. Jongeren kunnen dan van
ouderen leren en omgekeerd. Voor zo’n project zou ik
met vreugde de kerkdeur achter me dichttrekken. Jong
en oud in harmonie samenlevend op het terrein van de
Rehoboth – ja, dat zou ik een prachtig plan vinden.
We moeten veel energie stoppen in jongeren en
kinderen.’

‘Ik zou het gebouw slopen of multifunctioneel
gebruiken. En het terrein meteen ontwikkelen. Dat is
toch wat je wil? Relevant zijn als kerk voor de wijk, voor
de mensen die het nodig hebben. Maak betaalbare
huizen, een kinderdagverblijf, doe hier jeugdwerk, zorg
elke dag voor een moment waarop senioren elkaar
kunnen ontmoeten. Zoek naar gemeenschappelijke
momenten en bedenk een creatieve manier waarop de
buurt een impuls krijgt. Dat is hier zo nodig! Misschien
iets met dagelijkse maaltijden. Kijk met een diaconaal
oog, en zorg tegelijkertijd voor de bestaande geloofsgemeenschap. Dat is de enige manier om de angst voor
nieuwe dingen te tackelen: laat de kerkdienst met rust
en de gemeenschap intact. En communiceer daarover:
‘Wij gaan zorgen dat jullie bij elkaar kunnen blijven
komen. We onderschrijven de waarde van jullie sociale
netwerk. Er blijft een plek voor vieringen. Welke
predikanten passen bij jullie geloofsgemeenschap? Dan
gaan we die inhuren voor jullie. We gaan goed voor het
gebouw zorgen. We snappen dat er een heleboel emotie
zit rond kerkgebouwen. We gaan goed voor dat erfgoed
zorgen. We gaan het ontwikkelen en opbouwen.’ Dan is
het niet verdrietig, maar vreugdevol.’
De aanpakkers, bouwers en doeners doen een haalbaarheidsonderzoek. Er moet dus een (kleinere) vierplek komen voor de
geloofsgemeenschap. De wooncrisis treft met name jongeren: zij hebben betaalbare woonruimte nodig. Veel kerken en
diaconieën experimenteren met het opzetten van (christelijke)
leefgemeenschappen en andere alternatieve woonvormen.
Ouderen zoeken naar manieren om mantelzorgconstructies
te integreren in zelfstandige woonvormen.
‘Een paar mensen in Vlaardingen zijn bezig met een
knarrenhofje. Dat zou ik fantastisch vinden, als we
zoiets als kerk zouden ontwikkelen. Als ik het zou
kunnen betalen, zou ik daar dolgraag willen wonen.
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De Rehobothkerk staat midden in een sociaal zwakkere wijk.
De PGV heeft de afgelopen tien jaar met de Windwijzer, het
Open Huis en andere vormen van kerk- en buurtwerk geweldig veel ervaring opgebouwd met diaconale presentie in de
wijk.
‘Er moet ook iets komen waar de buurt iets aan heeft.
Zou de Windwijzer niet een soort diaconaal dependance
kunnen starten op het terrein van de Rehoboth? Dat zou
ik echt fantastisch vinden.’
Zo komen we tot twee vernieuwingsprojecten: een bouwproject op het terrein van de Rehoboth, waar in samenwerking
met de diaconie gezocht kan worden naar nieuwe alternatieve
vormen van wonen en samenleven. Omdat kerk en de diaconie het terrein zelf ontwikkelen, vloeit ook de interest terug
naar deze investeerders. In het plan wordt ruimte gemaakt
voor een nieuwe vierplek én een nieuwe diaconale wijkpost,
een dependance van de Windwijzer. Het idee is dat op termijn
buurtbewoners, bewoners en gebruikers van het terrein elkaar
gaan voeden en vinden.
‘We moeten de deuren van de kerk openzetten!
De gebouwen kunnen toch prima gebruikt worden voor
koffiedrinken en maaltijden en de opvang van kinderen
voor huiswerkbegeleiding... Ik zou de diaconale functie
van kerken willen versterken! Dat gebouw dat staat er
toch? Waarom zou je het niet elke dag gebruiken? Nu de
GGD erin zit, zien veel mensen voor het eerst hoe de kerk
er van binnen uitziet. Mensen zijn bang om die drempel
over te gaan. Daar kunnen we bij helpen.’

Bijlages

We kunnen dromen, verlangen en plannen maken. We kunnen
samen zoeken naar mogelijkheden en kansen. Dat is onze opdracht. Want een kerk die beweegt, bouwt en van aanpakken
weet, is aantrekkelijker dan een kerk die blijft staren ‘op wat
vroeger was’ en in de eigen navel.
‘De kerk zou een gemeenschap moeten zijn die
jaloersmakend is naar de samenleving. Principieel open
voor iedereen die erbij wil horen. Maar het blijft een
raadsel, een mysterie, waarom de één wel die stap mag
zetten naar God toe, en de ander niet...’
Het blijft een raadsel, de kerk, een mysterie. En dat is maar
goed ook. Want uiteindelijk gaan wij er niet over. De kerk is
van God, en wij trouwens ook.
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3 Overzicht personele
bezetting

FTE

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Norm

Norm

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Begroting

8,0

8,0

7,2

7,2

6,6

6,6

6,6

5,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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Planning

Predikant

Kerkelijk werker

* Financieel budget
** Jaarcontract

Totaal

ds. Habekotté

1,00

1,0

1,0

1,0

ds. Fröberg

1,00

1,0

1,0

0,5

ds. Paap

1,00

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

vacature Grote Kerk

1,00

0.4

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

vacature ds. Fröberg

1,00

0,3

0,5

0,5

0,5

0,3

0,8

pioniersplek

0,50

0,3 *

0,5

0,5

0,3

0,2

P. Nijboer

1,00

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

A. Magdeburg

0,56

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

L. Scholten

0,56

0,6 **

0,6

0,3

B. Starreveld/vacature

0,56

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

jeugdwerker

0,56

0,6

0,4

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

missionair werker

0,50

0,3

0,4

0,4
0,4
0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ouderenwerker

0,50

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

6,7

7,4

6,6

6,1

5,9

6,5

6,5

5,8

4 Ordinantie 4

—
—

Versie juni 2021
—

het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat
door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
en voorts, tenzij de kerkenraad dit heeft opgedragen aan de
kleine kerkenraad:
het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de
diakenen als bedoeld in ordinantie 3-6 en de benoeming van
de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale rentmeesters.
Alle overige taken van de kerkenraad kan de kerkenraad toevertrouwen aan de kleine kerkenraad dan wel aan werkgroepen.

—
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Artikel 9
1

Kerkenraad, kleine kerkenraad en werkgroepen
De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn
breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad.

2

De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken,
komt in afwijking van het in artikel 8-1 bepaalde ten minste
vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene
beleid.

3

De kerkenraad kan voorts de zorg voor de opbouw van de
gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen, die
bestaan uit een of meer ambtsdragers alsmede uit een aantal
andere leden van de gemeente.

4

De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen
van de kerkenraad en tenminste vier andere ambtsdragers,
waarbij alle ambten aanwezig zijn.

5

De kleine kerkenraad en de werkgroepen werken binnen het
beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken
van de gemeente.

6

Bij de instelling van een kleine kerkenraad en/of werkgroepen
blijft aan de kerkenraad toevertrouwd:
de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de
wereld;
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
het nemen van de besluiten waarbij de gemeente betrokken
is, als genoemd in artikel 8-9;
het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de
daaraan voorafgaande verkiezing;

—
—

—

—
—
—

Bij de instelling van werkgroepen heeft de (kleine) kerkenraad
tot taak:
het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de
kerkenraad vastgestelde beleidsplan;
de instelling van de werkgroepen
en de benoeming van de leden daarvan;
het vaststellen van de instructies van de werkgroepen.
In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad
of algemene kerkenraad worden gelezen met inachtneming
van het in artikel 7-2 bepaalde ten aanzien van de verhouding
tus- sen de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden.

5 Overzicht
taakgroepen

—
—
—
—
—
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Pastorale taakgroepen
In onderstaand overzicht staan de (pastorale) taakgroepen
vermeld. Vijf taakgroepen per wijk, drie op leeftijd en twee op
het gebied van zingeving en één voor het bouwproject. Alle
taakgroepen krijgen een nader te formuleren opdracht mee
en rapporteren aan de Kerkenraad.
Het overzicht heeft de vorm van een formulier dat samen
met een begeleidend schrijven aan alle gemeenteleden kan
worden gestuurd. Op deze manier wordt inzichtelijk welke
gemeenteleden ‘gewoon’ gemeentelid willen blijven en wie
zich (ook) zou willen inzetten voor één of meer taakgroepen
binnen de de PGV.
Formulier pastorale taakgroepen

Windwijzer
Wijkteam 1
Wijkteam 2
Wijkteam 3
Wijkteam 4

Leeftijd

Instellingen
80 plus
3 J's (Jonge gezinnen, Jeugd en Jongeren)

Zingeving

Taakgroepen

De 5 W's

Woongebied

Noorderlicht
Zin op Zondag

Bouwcommissie
Ondersteunt op andere wijze het gemeentewerk

Naam
Adres
Email

:
:
:

Wijk 1

Wijk 2

Wijk 3

Wijk 4

Wijken
Anders

Overige taakgroepen
communicatie
beheer gebouwen
diaconaat
missionair werk
jeugdwerk

Colofon
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