
Samenvatting rapport Kruiskerk werkgroep ‘Hoe nu verder?’ 

De Algemene Kerkenraad (AK) besloot op 19 juli 2022 dat de Protestantse Gemeente te Huizen 

(PGH) uiterlijk per 1 juli 2023 verder gaat in één kerkgebouw, te weten de Oosterlichtkerk. 

Tevens besloot de AK dat de Goede Herderkerk en de Kruiskerk per 1 juli 2023 sluiten/worden 

onttrokken aan de eredienst. Vanaf 1 juli 2023 zullen er voorlopig twee diensten per zondag 

gehouden worden in de Oosterlichtkerk. Deze diensten worden na elkaar gehouden, een vroege 

en een late dienst. De diensten krijgen vorm op basis van de verschillende kleuren (identiteiten) 

vanuit de wijkgemeenten. Op 10 mei 2022 is door de AK de ambitie uitgesproken om toe te 

werken naar het eindbeeld om per 1 januari 2024 te komen tot 1 kerkenraad. Tevens zal men 

daarna toewerken naar uiteindelijk 1 dienst op zondagmorgen. 

De afvaardiging van de wijkkerkenraad van de Kruiskerk (WKR) heeft in de AK tegen dit voorstel 

gestemd, waarna met meerderheid van stemmen het voorstel toch werd aangenomen. De inzet 

van de WKR is altijd gericht gebleven op het behoud van de identiteit, te weten confessioneel én 

evangelisch, en het behoud van het kerkgebouw, vanwege de verwevenheid van identiteit en 

gebouw. Deze verwevenheid bleek uit vele gesprekken met gemeenteleden en vergaderingen. 

De AK heeft nu besloten tot uiteindelijk 1 kerkdienst en 1 kerkenraad, waardoor, naar het inzicht 

van het grootste deel van de leden van de wijkgemeente Kruiskerk, de identiteit verloren zal 

gaan. 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn verschillende stromingen van 

gelijkgestemden op religieus gebied (modaliteiten) aanwezig. Binnen de PGH is in de Kruiskerk 

een combinatie van de confessionele en de evangelische stromingen vertegenwoordigd en in de 

Oosterlichtkerk en de Goede Herderkerk betreft dit de midden-orthodoxe stroming. 

Ten gevolge van de besluitvorming van de AK heeft de WKR advies gevraagd aan een extern 

adviseur en een werkgroep ‘Hoe nu verder?’ in het leven geroepen. Aan de werkgroep is 

gevraagd om m.b.t. een aantal vragen tot een beantwoording of advies te komen.  

De eerste vraag is of de AK-besluiten rechtmatig zijn. De werkgroep is met betrekking tot de 

besluitvorming, na onderzoek, van mening dat de AK géén recht doet aan de binnen de 

gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid (Kerkorde PKN, Ordinantie 4, artikel 7, 

tweede lid, aanhef en onder tweede gedachtestreepje). Wanneer namelijk 1 kerkenraad is en 1 

kerkdienst wordt gehouden, hoe kan dan de aanwezige kerkelijke verscheidenheid vorm krijgen?  

Vraag 2 betreft de mogelijkheden en het bestaansrecht van de Kruiskerk - al dan niet binnen de 

PGH - met behoud van identiteit en vieringen. De WKR heeft hierbij aan de werkgroep 

meegegeven dat de WKR als uitgangspunt wenst te hanteren om binnen de PGH te blijven.  

Om een goed inzicht en een onderbouwd beeld van de mogelijkheden te krijgen heeft de 

werkgroep een multicriteria analyse1 uitgevoerd. De werkgroep kwam na een eerste 

inventarisatie met betrekking tot de haalbaarheid uit op 7 scenario’s. Deze scenario’s zijn 

beoordeeld op 11 benoemde criteria (zie rapport). De criteria zijn beoordeeld en gewogen, 

waarna een objectief beeld ontstond van 3 vrijwel gelijk scorende scenario's met een duidelijke 

voorkeur. De eerste voorkeur (scenario A), gekozen vanuit de wens van de WKR om binnen de 

PGH te blijven, is dat de gemeente Kruiskerk een wijkgemeente blijft binnen de PGH, mét 

behoud van het kerkgebouw, maar niet vervlecht met de Oosterlichtkerk en Goede Herderkerk.  

De tweede voorkeur, voor het geval scenario A niet haalbaar is, is dat de Kruiskerk zich aansluit 

bij de Hervormde Gemeente Huizen (HGH) of als zelfstandige gemeente binnen de PKN (naast 

de PGH en de HGH) verder gaat. Er zijn gesprekken geweest met bestuurders, naast 

persoonlijke ervaringen van gemeenteleden met de Nieuwe Kerk of de Zenderkerk, die uitwijzen 

 
1 Een multicriteria analyse is een methode om op systematische wijze verschillende opties/scenario's met elkaar 
te kunnen vergelijken. 



dat de Kruiskerk wat betreft identiteit (goed) past bij de HGH en aansluiting bij de HGH een reële 

mogelijkheid betreft, maar nog wel enkele stappen gezet moeten worden. In beide scenario’s 

(aansluiting bij de HGH of zelfstandig verder) zou het gebouw behouden kunnen blijven voor de 

erediensten. 

Lopende het proces van de werkgroep meldde zich onverwachts een investeerder. Het bleek een 

betrokken persoon (naam is bij de WKR bekend) die het kerkgebouw met kavel wil kopen. De 

motivatie van deze investeerder is om het gebouw een (meer) maatschappelijke functie te geven 

binnen de gemeente Huizen en de kerkzaal als vierplek te behouden. In overleg met de 

investeerder kan worden gezocht naar meer / andere inkomsten uit het gebouw door nieuwe 

investeringen. 

Verkoop aan een goedwillende en betrokken investeerder, die de Kruiskerk een warm hart 

toedraagt, biedt in alle scenario’s een uitstekende mogelijkheid het gebouw als vierplek voor de 

gemeente Kruiskerk te behouden. Een belangrijk punt hierbij is de ‘gunfactor’ van de AK. Is de 

AK bereid de gemeente Kruiskerk haar gebouw te laten behouden tegen betaling van de 

getaxeerde waarde? De AK moet dan in aanmerking nemen dat 1) het gebouw is verkocht, 2) de 

opbrengst voor de PGH is en 3) de hoge kosten voor groot onderhoud voor de PGH vervallen.  

De werkgroep heeft ook de mogelijkheid onderzocht om als zelfstandige gemeente door te gaan. 

Gezien de ervaringen van de laatste jaren bij het invullen van ambten en aantrekken van leden 

voor verschillende colleges en werkgroepen is de werkgroep van mening dat dit scenario moeilijk 

uitvoerbaar zal zijn en daarom niet de voorkeur heeft. Een andere belangrijke reden is de 

financiële situatie. Met het teruglopen van het aantal leden en daarmee van de financiële 

bijdragen, zal het moeilijk zijn een sluitende begroting te realiseren, tenzij gemeenteleden bereid 

zijn (substantieel) meer bij te dragen. Extra inkomsten via zaalverhuur e.d. kunnen financiële 

verlichting geven, maar draagt een groot risico op te hoge kosten. 

De werkgroep concludeert dat (van de beide scenario’s van de tweede voorkeur) samenwerking 

met de HGH als wijkgemeente van bijzondere aard i.c.m. verkoop van het kerkgebouw aan de 

investeerder, de beste mogelijkheid biedt om te voldoen aan de wens van de gemeenteleden van 

de Kruiskerk, namelijk behoud van identiteit, vieringen en gebouw. Dit is dus de tweede voorkeur. 

Vraag 3 heeft betrekking op de positie van de predikant. De wijkgemeente en de WKR dragen 

een grote verantwoordelijkheid richting (de rechtspositie van) de wijkpredikant. Afhankelijk van de 

door de WKR / wijkgemeente te nemen beslissingen, zal, in goed overleg met de predikant, 

moeten worden gezocht naar een weg waarbij de wijkgemeente en de predikant met elkaar 

verbonden blijven, de predikant de gemeente op een goede wijze kan blijven dienen en zo min 

mogelijk zal worden belast met alles wat met dit proces en de te nemen beslissingen 

samenhangt. Het voorgaande zal een belangrijk aandachtspunt moeten zijn in het proces.   

DE WERKGROEP ADVISEERT OP GROND VAN BOVENSTAANDE: 

1. Opnieuw het gesprek aan te gaan met de AK met betrekking tot de mogelijkheden om, 

onder voornoemde omstandigheden, deel te blijven uitmaken van de PGH; 

2. Indien het voorgaande niet mogelijk blijkt: het gesprek aan te gaan met de HGH om (op 

korte termijn) aan te sluiten bij de HGH als wijkgemeente van bijzondere aard; 

3. Met de AK het gesprek aan te gaan om het gebouw te verkopen aan de investeerder; 

4. Met de investeerder in gesprek te gaan over de voorwaarden m.b.t. het gebruik en de 

toekomst van het gebouw (huur, wijzigingen en/of uitbreidingen aan het gebouw ter 

verbetering van de exploitatie). 

Het voorgaande betreft een (zeer) beknopte weergave van de belangrijkste punten uit het 

rapport. Voor meer informatie wordt verwezen naar het rapport. 


