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1. De kerk is van de Heer 

We willen ons maximaal inzetten voor de toekomst van de PGH en daarvoor alles uit de 
kast halen. Tegelijkertijd doen we dat in de ontspanning van het weten dat de Kerk van 
de Heer is. Daarbij zijn we afhankelijk van Gods zegen en is ons gebed dat onze 
inspanning tot opbouw van de Gemeente mag zijn. 
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2. Ontwikkelingen en prognoses 
De secularisatie gaat Huizen niet voorbij. Daarbij zien we ook leden die kiezen 

voor een ander kerkgenootschap of anderszins onze gemeente verlaten of steeds minder 
betrokken raken. En verder speelt de vergrijzing een rol.  

 

Figuur 1: vanaf 2009 dalen de ledenaantallen. 
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Figuur 2: Het grootste gedeelte van onze gemeente zit in de leeftijdsgroep tussen 56 en 84 jaar, 
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2.1. De bestuurskracht staat onder druk. 

 Het wordt moeilijker om ambtsdragers te vinden. Als de trend zich doorzet zal het 
al op relatief korte termijn niet meer mogelijk zijn om de Algemene Kerkenraad en drie 
wijkkerkenraden in de minimaal rechtsgeldige omvang te bemensen. 

2.2 De bemensing staat onder druk 
Het is niet alleen moeilijker om ambtsdragers te vinden, ook in het algemeen staat 

het vrijwilligerswerk onder druk. Het gevolg is dat gemeenteleden meerdere taken op 
zich nemen, terwijl ook de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt. Ergens zal de 
wal een keer het schip keren. 

Secularisatie en vergrijzing hebben grote gevolgen 

 

2.3. De financiën staan onder druk 
Steeds minder mensen dragen financieel bij aan de gemeente. Het is waar dat de 

gemeenteleden die wel bijdragen ook steeds meer bijdragen, maar dat vangt het verlies 
als gevolg van het kleinere aantal bijdragers niet volledig op. Daarbij speelt ook een rol 
dat juist de oudere mensen die wegvallen veelal tot de ‘grote gevers’ behoren. De trend 
is dan ook dat er vanuit de gemeenteleden in totaal steeds minder geld binnenkomt. 
Neem daarbij dat veel kostenposten wel stijgen en het zal duidelijk zijn dat we de tering 
naar de nering moeten zetten. Temeer nu de continueringsreserve van de PGH lager is 
dan de veel gehanteerde norm: éénmaal de jaaromzet. Oftewel we kunnen niet 
ongestraft vanuit ons huidige ‘spaartegoed’ de tekorten aanvullen. Bij ongewijzigd beleid 
is het geld aan het eind van dit decennium gewoon op. 
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2.4. Prognose 
Zowel voor het ledenaantal als de financiën zijn de lijnen doorgetrokken naar de 

toekomst en dan zijn de signalen duidelijk: het is nu tijd om enkele ingrijpende keuzes te 
maken! Het jaarlijkse resultaat vertoont een steeds groter wordend tekort, waardoor op 
termijn ook onze financiële reserves op zijn. 
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Figuur 4: het exploitatieresultaat is het jaarlijks overschot of tekort van inkomsten minus uitgaven. 

Figuur 3: Het vermogen is het vrij te besteden 'spaargeld' om jaarlijkse tekorten mee op te vangen. 
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2.5. Is het tij te keren? 
De al eerdergenoemde secularisatie als ook de aantrekkingskracht van andere 

bewegingen lijken onverminderd door te gaan. Met extra inzet zal mogelijk de 
betrokkenheid van gemeenteleden en daarmee de geefbereidheid toe kunnen nemen, 
zal mogelijk de terugloop afnemen, zal mogelijk weer jeugd aangetrokken kunnen 
worden enz. En laten we daarvoor bidden en ons daarvoor inderdaad inzetten!  

We geloven in wonderen, maar kunnen ze niet begroten. 

Voor de prognoses zijn we echter uitgegaan van doorlopende lijnen en vermoeden we 
dat we de handen vol hebben aan het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing en 
het beperken van het afbreukrisico bij ingrijpende maatregelen als het afstoten van een 
kerkgebouw of zelfs meerdere kerkgebouwen. Terwijl ook nog onzeker is hoe we als 
PGH uit de coronacrisis komen. 

2.6. Conclusie 
Alles overziende is het dus noodzakelijk om nu met visie de PGH opnieuw in te richten. 
Deze transitie zal het uiterste van ons vragen, maar hopelijk ons juist ook inspireren om 
langs nieuwe wegen het gemeente-zijn vorm te geven:  
 

Samen Veelkleurig In Beweging Gericht op God 
 

 

3. Visieontwikkeling  
Financiën zijn vaak de aanleiding om een bezinningsproces over de toekomst van de 
Gemeente te starten. Tegelijkertijd is het niet best als geld de enige drijfveer is. Het is 
daarom belangrijk dat de PGH nu bezig is een brede visie op de PGH van de toekomst te 
ontwikkelen. Vanuit het perspectief van het CvK is dan de vraag relevant:  hoe is de PGH 
menselijkerwijs gesproken toekomstbestendig te maken met een daarbij behorende 
sluitende begroting. Vanuit het idee ‘geld volgt visie’ is dit eigenlijk het sluitstuk. 

Hoewel nog niet alles is uitgekristalliseerd, is een bundeling van krachten en (financiële) 
middelen –  minder kerkgebouwen gaan gebruiken en minder kerkenraden – voor de 
hand liggend. 

Overigens is de feitelijke situatie in de exploitatiebegroting van de afgelopen jaren al zo 
dat er niet voldoende geld begroot en gereserveerd wordt voor het exploiteren en 
onderhouden van drie kerkgebouwen.  
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4. Vragen 
Het CvK wil, in goed overleg met betrokkenen, op de volgende vragen handreikingen 
doen om tot een goed onderbouwd antwoord te komen. 

1. Met wélk kerkgebouw of wélke kerkgebouwen willen we verder en wanneer willen 
we welke stappen in de transitie zetten? 

2. Wanneer zijn, op financiële gronden, binnen de gestelde kaders en in 
overeenstemming met de visie, welke aanpassingen nodig én mogelijk in de formatie 
van de professionals om een sluitende begroting te realiseren? 

Deze vragen grijpen uiteraard op elkaar in en worden dan ook in samenhang bekeken. 

5. Nadere analyse 
Binnen het College van kerkrentmeesters zijn diverse analyses gemaakt en opties  
doorgerekend met behulp van een rekenmodel waarin verschillende variabelen zijn 
opgenomen. 

Onderdeel  van de verschillende mogelijkheden die het CvK heeft bekeken is een 
‘gevoeligheidsanalyse’ met betrekking tot het risico dat gemeenteleden minder 
bijdragen of zelfs vertrekken naar aanleiding van een besluit over de sluiting van één of 
twee kerkgebouwen, met als gevolg minder inkomsten. Daaruit is naar voren gekomen 
dat als er een inkomstenverlies optreedt van iets boven de 10% bij de wijkgemeente 
waarvan het kerkgebouw wordt verkocht, we ‘in eigen vingers snijden’. Het financieel 
voordeel van de verkoop van het kerkgebouw op de jaarlijkse exploitatie wordt dan 
teniet gedaan door dit inkomstenverlies en het enige voordeel is de eenmalige 
verkoopopbrengst. De jaarlijkse financiën worden er dus niet gezonder door.  

Willen we voorkomen dat verkoop van een kerkgebouw geen exploitatienadeel 
oplevert, dan moet alles op alles gezet worden om de leden van de (wijk)gemeente 
voldoende te betrekken bij de besluitvorming rond de uiteindelijke sluiting en verkoop 
van hun kerkgebouw. Als de leden van de desbetreffende wijkgemeente(n) belang en 
noodzaak inzien, betrokken worden in het keuzeproces en kunnen instemmen met de 
uiteindelijke besluiten, dan is de kans aanzienlijk groter dat zij met de PGH mee blijven 
doen en hun financiële bijdrage blijven geven en wordt een averechts effect voorkomen. 
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Het CvK komt tot de volgende conclusies/overwegingen: 

1. Het blijven gebruiken van drie kerkgebouwen is niet realistisch, zowel om 
financiële als om organisatorische redenen. De kerkgebouwen hebben naast hun 
uitgaven echter ook hun inkomsten. De netto kosten per kerkgebouw verschillen 
weliswaar, maar ze zijn relatief beperkt ten opzichte van de totale opbrengsten 
van de wijkgemeente. De neergaande lijn van minder inkomsten kan dan ook niet 
alléén met ingrepen in het gebouwenbestand opgevangen worden. In de 
personele sfeer zijn in de komende jaren, op geleide van een dalend aantal 
gemeenteleden, ook verdere aanpassingen nodig. 
 

2. Het sluiten van één of zelfs twee kerkgebouwen kan beperkt soelaas bieden 
voor de komende periode (tot 2030), mits er geen extra terugval van inkomsten is 
als gevolg van deze kerksluiting(en). De optie dat we gezamenlijk in één 
kerkgebouw kerken met twee of drie wijkgemeenten is daarbij financieel 
aantrekkelijk. 
 

3. De verkoop van één of meerdere gebouwen levert eenmalig behoorlijk wat 
geld op, maar dit heeft slechts een beperkte gunstige invloed op de jaarlijkse 
exploitatie. Verkoop van een kerkgebouw leidt wel tot een vergroting van onze 
reserve, waardoor we het langer kunnen volhouden, maar als we alleen 
maatregelen nemen in ons gebouwenbeheer, blijven er jaarlijkse tekorten 
ontstaan.  
 

4. Als we uitgaan van de hoogste verkoopwaarde van de twee hoogst getaxeerde 
kerkgebouwen worden de mogelijkheden voor een aanpassing/renovatie c.q. 
een grootschalige uitvoering van het  meerjarenonderhoud van de te renoveren 
kerk vanzelfsprekend beter. Mocht het lukken om bij de 
renovatie/aanbouw/aanpassing ook partnerorganisaties te betrekken die 
meefinancieren of huren dan wordt deze optie financieel positiever.  
 

5. Overigens kunnen we mogelijk onze reserve ook op een andere manier 
aanvullen. Het CvK denkt daarbij aan het ontwikkelen van vrije grond naast de 
kerkgebouwen door derden of juist door de PGH zelf. Dit scenario is complex, 
maar wel het overwegen waard. Deze opties worden onderzocht. 
 

6. Het CvK acht de mogelijkheid van de nieuwbouw van één kerkgebouw op een 
vrij stuk grond niet realistisch. Ten eerste omdat er binnen Huizen op dit moment 
geen voldoende grote vrije kavels zijn en omdat de grondkosten  enorm hoog 
liggen.  
 

7. De samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen in Huizen. 
In eerste instantie willen we benoemen dat de verkoop van een kerkgebouw aan 
een ander kerkgenootschap waarschijnlijk op meer draagvlak kan rekenen bij 
gemeenteleden dan verkoop aan een projectontwikkelaar (met een grote kans 
dat verkoop dan leidt tot sloop van het desbetreffende kerkgebouw). Echter de 
verkoopwaarde bij voortgezet religieus gebruik is veelal veel lager. 
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De vraag kan ook gesteld worden of de verkoop aan een ander kerkgenootschap 
het ‘risico’ in zich heeft dat gemeenteleden overstappen naar deze gemeente om 
alsnog in de ‘eigen’ kerkgebouw te kunnen blijven. 

De gesprekken over samenwerking en/of het gebruik maken van elkaars 
kerkgebouw zijn nog niet opgestart, daarvoor vragen we eerst aan de AK om daar 
een uitspraak over te doen. Het is tegelijk een optie voor de langere termijn 
aangezien deze gesprekken veel tijd nemen. Ook de ‘kerkenvisie’ die de 
burgerlijke gemeente Huizen wil ontwikkelen kan bijdragen aan dit gesprek. De 
invloed van dit onderwerp op ons proces is lastig te benoemen. Het CvK heeft 
deze optie nog niet uitgewerkt vanwege de vele onduidelijkheden die er zijn.  

 
8. Een heel ander onderwerp van bespreking is ‘het pastoraat’. In de 

doorrekeningen (voor de komende 10 jaar) zijn we steeds uitgegaan van 2.5 fte 
aan predikanten en kerkelijk werker (exclusief jeugdwerker vanaf 2022). Er dient 
opgemerkt te worden dat het beleid gericht is op het realiseren van een sluitende 
begroting. Omdat de pastoraatsformatie slechts in zeer beperkte mate flexibel is, 
moeten we rekening houden met blijvende jaarlijkse tekorten .   
 
Een verdere afname van het ledenaantal en daarmee de vermindering van 
inkomsten is echter wel reden om in de komende jaren de formatieruimte aan te 
passen als zich daarvoor een gelegenheid aandient (over het algemeen als een 
predikant een beroep naar elders aanneemt of met emeritaat gaat). Uiteraard 
hebben predikanten ook de mogelijkheid om vanuit eigen beweegredenen een 
verzoek om vermindering van de formatieruimte aan te vragen, bv. vanwege 
deeltijdaanstelling elders als stapsgewijze voorbereiding op het emeritaat. 
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6. Advies aan de AK om de richting te bepalen 
Vanzelfsprekend in samenhang met alle andere ontwikkelingen binnen de PGH, in het 
bijzonder alles wat gedaan wordt om het beleid “Samen Veelkleurig In Beweging 
Gericht op God” te realiseren, geeft het CvK aan de AK de volgende adviezen die, 
wanneer van toepassing, ook weer in samenhang met elkaar uitgewerkt moeten worden: 

a. Zet als AK alles in het werk om de krimp te keren! 
b. Spreek u uit voor het realiseren van een sluitende begroting voor de komende 10 

jaar. 
c. Stel een plan op om het gebruik van het aantal kerkgebouwen binnen 2 jaar te 

reduceren tot 2 en indien wenselijke en/of noodzakelijk binnen maximaal 5 jaar 
tot 1 gebouw. 

d. De verkoop van een kerkgebouw aan een ander kerkgenootschap heeft de 
voorkeur boven de verkoop aan een projectontwikkelaar (ook als dit, binnen 
redelijke grenzen, leidt tot een minder hoge verkoopopbrengst en 
dientengevolge minder mogelijkheden voor renovatie en aanpassing van de/het 
andere kerkgebouw(en). 

e. Onderzoek de mogelijkheden om de vrije grond naast de kerkgebouwen te 
ontwikkelen door hetzij derden, hetzij door de PGH zelf.  

f. Onderzoek de noodzaak en mogelijkheden van renovatie en aanpassing van de 
kerkgebouwen die in bezit zijn van de PGH. 

g. Onderzoek ook de mogelijkheden om de kerkgebouwen samen met andere 
kerken of organisaties te exploiteren en stem dit af op de kerkenvisie die de 
burgerlijke gemeente Huizen ontwikkelt. 

h. Doe geen verder onderzoek naar totale nieuwbouw van één kerkgebouw op 
eigen of een andere beschikbare grond (die dan gekocht moet worden). 

i. ‘Pastoraat boven stenen’ als uitgangspunt kan het CvK geheel onderschrijven, 
maar dat betekent niet dat de huidige pastoraatsformatie op lange termijn in stand 
moet en kan worden gehouden. Vanaf 2022 is er bv. geen financiële ruimte meer 
voor de inhuur van een jeugdwerker. Pas daarom de omvang van de 
personeelsformatie aan aan het dalende aantal gemeenteleden/pastorale 
eenheden als zich daarvoor een gelegenheid voordoet.  Afname van het 
ledenaantal en bijvoorbeeld de trend om minimaal 50% van de inkomsten aan 
pastoraat te besteden kunnen signalen zijn, om wanneer mogelijk, de 
pastoraatsformatie in balans te brengen. Dit is nl. van grote invloed op de 
begroting en de reserves.  

 

 

 

 

 

 


