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Voorwoord 
 

Het met zorg opgestelde rapport vanuit de commissie Visie die het rapport ‘Samen Veelkleurig in 

beweging, gericht op God”  d.d. juni 2020 eindigde met twee vervolg vraagstukken, in willekeurige 

volgorde: 

• Draagvlak creëren voor de visie, door het toetsen van de waarden en uitgangspunten, bij de 

Algemene Kerkenraad (AK), wijkkerkenraden en gemeenteleden 

• Verder concretiseren van de visie naar het hoe, waarin de structuur en de organisatie 

aansluiten op de geformuleerde visie 

De AK heeft daarom een vervolgopdracht geformuleerd waarin bovenstaande aspecten een plek 

krijgen (zie hoofdstuk 2). 

Deze vervolgopdracht is aan de commissie Visie, Transitie en Organisatie (VTO)  toegekend. De 

samenstelling van deze commissie is als volgt: 

Externe adviseurs 

• Jan Boer  (Financieel adviseur) en Hanna Ploeg (Proces begeleider) 

Oosterlichtkerk 

• Coby Wouda (voorzitter kerkenraad) en Eric Bakker 

Goede Herderkerk 

• Gerda Kos (voorzitter kerkenraad) en Janet Zwanenburg 

Kruiskerk 

• Koos Drooger (voorzitter kerkenraad), Marianne Oor en Linda de Haan 

Namens het predikantenteam 

• Geertje de Vries 

Namens het jeugdwerk 

• Debbie Hofstra en Gerda Broekstra 

De commissie heeft vanuit een wederzijds vertrouwen, in alle openheid en met respect voor elkaars visie 

samen gewerkt aan de opdracht vanuit de AK. Het is goed om te vermelden dat er ruimte was voor ieders 

inbreng en ook lastige zaken zijn niet onbesproken gebleven. Het voelde als het samen verkennen van een 

pad waarvan we niet wisten waar deze ons naar toe zou leiden. Door samen, veelkleurig in beweging, 

gericht op God als vertrekpunt te nemen kunnen wij met overtuiging dit rapport aan de Algemene 

Kerkenraad aanbieden. We kijken er naar uit het gesprek verder aan te gaan met zowel de AK, de 

wijkkerkenraden als de gemeenteleden. In vertrouwen op God. 

In deze tussenrapportage kunt u kennis nemen van het gevolgde proces, de eerste concrete scenario’s en 

de verwachte impact op het aanwezige vastgoed.  Ook doen wij aanbevelingen aan de AK om te kunnen 

komen tot een gedegen eindrapport.  
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Opdracht en werkwijze 
 

Het vetrekpunt is de opdrachtverstrekking aan de commissie Visie, Transitie en Organisatie vanuit de 

AK voorzien van een opdracht en tijdspad. 

De commissie heeft even geworsteld met de beschreven opdracht en de verwachtingen die hierin 

liggen opgeslagen. Waar liggen de verantwoordelijkheden van de AK en waar is de commissie aan 

zet. De commissie is tot de conclusie gekomen dat de AK de regiehouder is van het proces om te 

komen tot een toekomstbeeld van de PGH én dat zij het tempo hiervoor in de gaten houden. De 

commissie zal zich richten op het creëren van draagvlak, zorgvuldigheid en goede communicatie.  

Vanuit de opgehaalde lessons learned zijn het erkennen van de impact van het verlies van 

kerkgebouw(en) en de daarbij behorende herinneringen alsmede de impact van vastgoedkeuzes op 

mogelijke scenario’s naar voren gekomen. Daarnaast hebben Jan en Hanna veel ervaring met 

dergelijke projecten en zullen zich inspannen ons te behoeden voor evidente valkuilen.  

De commissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Hanna en Geertje om als 

procesbegeleiders op te treden. Zij hebben een stappenplan (zie bijlage 1) opgesteld om ons 

daarmee mee te nemen in het proces van concretiseren van de visie.  

Uitgangspunt hierbij is steeds geweest, hoe kunnen we “Samen, veelkleurig in beweging, gericht op 

God” verder uitwerken. Dit is gedaan door steeds één element verder uit te werken.  
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Proces 
De bijeenkomsten van de commissie hebben de volgende opbouw: 

• Samen luisteren en stilstaan bij een Bijbeltekst die past bij de opdracht van commissie 

• Praktische zaken zoals notulen bespreken, communicatie en voorgang stappenplan 

• Inspirerend en lerend filmpje bekijken en bespreken passend bij het thema van de 
bijeenkomst 

• Uitwerken van een element uit de geformuleerde visie 

• Afsluiting met gebed 

Iedere bijeenkomst had een eigen thema: 

1. Kennis maken, opdracht verkennen 

2. Nadere verkenning van Samen en start van het verkennen van Veelkleurig 

3. Nadere verkenning van Veelkleurigheid en Gericht op God 

4. Nadere verkenning van concrete scenario’s  

Zeer waardevol was het te kunnen uitspreken welke emoties en zorgen er leven onder 

gemeenteleden in de drie wijken over een gezamenlijke toekomst van de PGH. Weerstanden om 

samen verder te gaan, moeite met het mogelijke verlies van ‘hun’ kerkgebouw, oud zeer door 

eerdere teleurstellingen in elkaar en het invullen van denkbeelden zonder elkaar daarop expliciet te 

bevragen.  

Het opschrijven van de ervaren kracht én zwakte van ieders eigen wijkgemeente en die van de 

anderen was een waardvolle les met de nodige inzichten. De leden van de commissie herkenden zich 

als wijkgemeente in de benoemde krachten én zwaktes. Er is bewondering voor elkaars sterktes en 

een beter begrip voor de zwaktes van elke wijkgemeente. Het is goed om hier blijvend aandacht voor 

te hebben. 

Dit heeft Geertje geïnspireerd tot het schrijven van een verhaal waarin aandacht is voor de wijze 

waarop de drie wijkgemeenten naar elkaar kijken en ook met een hoopvolle uitkomst (zie bijlage 2).  

We hebben vastgesteld dat elke wijkgemeente in een periode van 5 jaar organisatorisch niet meer in 

staat zal zijn de wijkgemeente zoals we die nu kennen overeind te houden. Denk aan toenemende 

druk op vrijwilligers, ambtsdragers, activiteitenaanbod, etc. Dit mede door de vergrijzing en het 

afnemende ledenaantal.  

Vanuit alle opgedane inzichten zijn er in totaal zeven scenario’s benoemd voorzien van voor- en 

nadelen voor zowel de betrokken wijkgemeente als de PGH. Ieder lid van de commissie heeft 

aangeven welk scenario zijn/ haar voorkeur heeft. Dit heeft geleidt tot drie scenario’s die we graag 

willen voorleggen aan de AK, de wijkkerkenraden en de gemeenteleden.  

De jongeren willen wij specifiek betrekken bij de toekomst van de PGH. Onder leiding van Debbie zal 

een expertmeeting worden georganiseerd om hun mening en idee over de toekomst van de kerk op 

te halen. Deze uitkomsten willen we een onderdeel laten zijn tijdens de gemeenteberaden in 

november in de vorm van een filmpje waarin de jongeren aan het woord zijn.  

De reeds gedeelde notulen geven een verdere inkijk in het gelopen proces.  
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Scenario’s 
 

In het proces van de commissie VTO zijn uiteindelijk twee scenario’s ontwikkeld die bijdragen aan 

“Samen, veelkleurig in beweging, gericht op God”. Deze twee hangen sterk samen, waarbij scenario 1 

meer de uiteindelijke uitkomst is en scenario 2 meer de organische weg ernaartoe beschrijft. 

Er zijn tegengeluiden en het getuigt van realiteitszin om het scenario te benoemen waarin de drie 

wijken níet geheel samen verder gaan. Deze geluiden komen met name uit de Kruiskerk. Dit is 

uitgewerkt in scenario 3.  

Voor alle drie de scenario’s geldt dat ze worden uitgewerkt met een stappenplan en een pakket van 

eisen. Dit zal in de volgende fase gebeuren.  

Scenario 1:  Het huis met meerdere woonlagen 
De Protestantse Gemeente Huizen bestaat in dit scenario uit 1 gemeente met 1 kerkenraad en een 

predikantenteam met de kerkelijk werkers. Er is een kerkgebouw, dat ruimte biedt om verschillende 

vieringen op de zondag te kunnen houden en waar de hele week verschillende veelkleurige 

activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Voordelen:  

• besparing onderhoud en exploitatie 

• besparing werk van vrijwilligers en betaalde krachten 

• efficiënt werken met predikanten/kerkelijk werkers, onder andere in verdeling van het 
pastoraat en erediensten 

• duidelijk gezicht naar buiten 

Uitdagingen:  

• behartiging van de diversiteit (oecumenisch, evangelisch), zowel in de vieringen als in de 
organisatie  

• afstemming van de plaatselijke regelingen waarin verschillende opvattingen worden 
opgenomen 

• omgaan met verdriet om verlies van wat vertrouwd is 

• ledenbehoud 

 

Scenario 2: Het groeimodel naar het huis 
De Protestantse Gemeente Huizen werkt in de richting van scenario 1. Voorlopig blijven er nog 

verschillende vierplekken. In de organisatiestructuur worden de eerste stappen gezet: er komt 1 

kerkenraad en 1 predikantenteam, onder wie het pastoraat geografisch wordt verdeeld. De 

predikanten houden in de ‘eigen’ diensten verschillende kleuren vast. Aan de bestuurlijke en 

activiteitenkant wordt  op meer vlakken samengewerkt en is er minder sprake van “wij en zij”. 

Inhoudelijk komt er een plaatselijke regeling waarbij je elkaars verschillen op thema’s als 

bijvoorbeeld homoseksualiteit en samenwerking met andere geloofsgemeenten respecteert.  Dit 

vergt nader onderzoek over hoe zo’n brede kerkenraad eruit kan zien en kan functioneren, als er 

meerdere locaties te beheren zijn.  
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Voordelen:  

• enige mate van besparing werk van vrijwilligers en betaalde krachten 

• efficiënt werken met predikanten/kerkelijk werkers, onder andere in verdeling van het 

pastoraat en erediensten 

• duidelijk gezicht naar buiten 

• diversiteit binnen de PGH op verschillende locaties waarborgen 

Uitdagingen:  

• voorlopig nog veel geld naar gebouwen 

• nodig om te definiëren wat het groeipad is, hoe lang is dit betaalbaar? 

• afstemming van de plaatselijke regelingen waarin verschillende opvattingen worden 

opgenomen 

 

Scenario 3: Ontvlechting van een wijkgemeente 
In dit scenario stapt een wijkgemeente uit de Protestantse Gemeente Huizen en gaat ofwel 

zelfstandig verder, dan wel zoekt ze aansluiting bij een andere (wijk)gemeente in Huizen. 

Voordelen: 

• duidelijke keuze 

• samenwerking tussen twee andere wijkgemeenten wellicht makkelijker te regelen 

• specifieke “kleur” van de desbetreffende gemeente blijft behouden, zonder dat dit 

weerstand oproept bij de andere wijkgemeenten 

Uitdagingen: 

• zorgvuldige ontvlechting is ingewikkeld en vraagt goede begeleiding, kerkjuridisch en ook 

financieel en vermogen technisch 

• verdriet om verlies van een wijkgemeente 

• blijft de desbetreffende wijkgemeente zelfstandig levensvatbaar 

Alle drie de scenario’s geven aan dat ‘er iets moet gebeuren’. Doorgaan op de huidige manier is niet 

wenselijk. Enerzijds omdat dit financieel gezien niet haalbaar is en de ledenaantallen teruglopen, 

anderzijds omdat de tijd rijp lijkt voor duidelijke toekomstbestendige keuzes. Dit is ook opgehaald 

tijdens de gemeenteberaden in het najaar van 2020 in de drie wijkgemeenten.  

Het keuzeproces dient zeer zorgvuldig te worden doorlopen. De gemeenteleden PGH zullen volgens 

het omschreven proces nauwgezet meegenomen worden in het gesprek met elkaar om uiteindelijk 

hopelijk te komen tot een uitkomst, waarin de gemeenteleden PGH zich in meerderheid kunnen 

vinden. 
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Financieel 
Bij een analyse van de financiën blijkt het weerstandsvermogen ca.  0,75 x de jaaromzet te bedragen 

terwijl als vuistregel minimaal 1 x de jaaromzet wordt gehanteerd voor een ‘gezonde’ gemeente. 

Bij ongewijzigd beleid ziet het verloop van de exploitatie en het vermogen er als onderstaande uit. 

 

Nadere bestudering van de ‘kosten en baten’ van de kerkgebouwen leidt tot de gegevens in 

onderstaande staatje. 

 

Bij dit alles zij opgemerkt dat de PGH naast de kerkgebouwen ook een pastorie en een woning met 

de respectievelijke WOZ-waarde van ca. 500.000 en ca. 100.000 in eigendom heeft. 

In bovengenoemde getallen is de recente verhuur van de Goede Herderkerk aan ‘cellebrations 

church’ (€ 24.000 per jaar) verwerkt, er vanuit gaande dat dit structureel is..  

Een globale blik maakt al snel duidelijk dat alleen het sluiten van een paar kerkgebouwen op de 

langere termijn nog niet leidt tot een sluitende begroting. Daarvoor zijn meer aanpassingen nodig. 

Wel geeft de verkoop van kerkgebouwen financiële ruimte om te investeren in het kerkgebouw 

waarmee men verder wil en om tijdelijk begrotingstekorten op te vangen. 

Taxatiewaardes van de kerkgebouwen zijn (nog) niet bekend.  
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Aanbevelingen 
 

Vanuit de commissie VTO willen we de AK de volgende aanbevelingen meegeven: 

a) de commissie VTO in haar huidige samenstelling laten doorgaan waarbij zij zich richt op 

het voorbereiding van de ambtsdrager bijeenkomst en de geplande gemeenteberaden 

b) dit onder begeleiding van Hanna en Jan vanuit een gezamenlijk optreden van de drie 

wijkgemeenten waardoor er eenheid in communicatie en aanpak is 

c) de voortgang van de doordenking van de gekozen scenario’s in samenspraak met de CVK 

over de implicaties van de financiële doorberekening van de voorgelegde keuze 

scenario’s. Op grond hiervan komen tot een pakket van eisen voor de verdere uitwerking 

van de voorgelegde scenario’s 
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Bijlage a: Stappenplan 
 

Doelstelling: visie expliciteren naar een strategie voor een aanpak in PGH. 

Oplevering 8 oktober rapportage (tussenstand).Voorstel om rapportage per maand (zoals 

beschreven in opdracht) te laten vervallen. Gezien de krappe planning niet relevant. 

Afronding december 2020 (schatting).  

Overzicht stappen en vergaderingen (concept) 

Wat  Wanneer  Bijzonderheden 

Stap 1  
 
Stappenplan en afspraken communicatie richting 
AK over dit plan. (linking pin naar AK?). 
 
Ophalen lessons learned ? 
 
Expliciteren van  de visie op Samen en Veelkleurig 
zodat er ingrediënten zijn voor de aanpak  

 2 
september 

Nieuwe jeugdleden aanhaken 
 
 
 
Wie gaat de ‘lessen’ ophalen 
en waar? 

Stap 2  
 
Expliciteren van ‘Samen veelkleurig in beweging, 
gericht op God’ en hoe dat een verhaal wordt in 
het licht van de gegevens van vastgoed. 

17 
september 

 
Jan zorgt voor de gegevens van 
vastgoed.(uiterlijk 12 
september ter inzage en 
voorbereiding bij de leden 
VTO). 
 

Stap 3  
Samenvoegen van stap 1 en 2 
Tussenstand. 

21-28 
september 

Rapportage rondsturen en 
reageren. 
 
 

Stap 4  
Vaststellen rapportage tussenstand in VTO 
 
Inventariseren vervolgstappen 
Scenario’s op basis van 1 en 2 
Pakket van eisen 
 
Verhaal voor gemeenteberaden voorbereiden 

5 oktober 8 oktober inleveren AK 
Gesprek over voortgang. 
 
Inzet H. loopt contractueel tot 
oktober. 

Stap 5  
 
Pakket van eisen uitwerken en koppelen aan 
Verhaal gemeenteberaad 

 okt  Ambtsdrager bijeenkomst 
Communicatie naar de 
gemeente. 
 
Voorzet gemeenteberaad in 
november 

Stap 6 nov Gemeenteberaad 

Stap 7  dec Besluit  
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Bijlage b: Verhaal VTO 

 

In Huizen staat een huis. Het is een huis met drie woonlagen. Op de begane grond is flink 

uitgebouwd. Daar zijn twee verschillende families samen gaan wonen en moest er wel het een en 

ander worden aangepast. Dat is goed gelukt, al zeggen ze het zelf. Mooi geworden, dat vinden ook 

de buren die af en toe op de koffie komen. 

Op de eerste en tweede etage wonen de oorspronkelijke bewoners van het huis. Op de eerste 

hebben de bewoners een wat klassieke inrichting, gezellig, met hier en daar wat moderne meubels 

erbij. Steeds vaker staan daar de ramen open. Orgelmuziek klinkt dan naar buiten, en de stemmen 

van wat op straat gebeurt komen binnen. 

Op de zolder woont de kleinste familie. Klein, maar hecht zijn ze. Altijd al geweest. Ze werken hard 

en zetten zich in voor elkaar. Al hoor je tegenwoordig zo nu en dan wel wat hardere stemmen door 

het plafond heen.  

Niet zo lang geleden zijn de bewoners met z’n allen een dagje wezen vissen. Hengels en schepnetten 

mee, en samen naar de waterkant. Er werd van alles opgevist. Sommige loodzware vissen, vol van 

identiteit en traditie. Vissen met rugzakjes ook, vol verhalen uit het verleden die nooit voldoende zijn 

verteld. Aan sommige vissen zat zelfs een heel kerkgebouw vast! Iemand ving in zijn net een giftige 

pijlstaartrog met gemene stekels. Die meende als enige de waarheid in pacht te hebben. Een paar 

familieleden keken steeds vaker naar een eilandje verderop. Zouden ze daar niet een rustiger plekje 

kunnen vinden, met lichtere vissen met mooiere kleuren?  

Een paar van de jongere bewoners hielden het al snel voor gezien. ‘Op zo’n manier vinden wij er niks 

aan! Waar blijven de mooie regenboogvissen? Is er geen ruimte voor guppies en stekelbaarsjes? Wat 

maakt het uit dat we verschillende vissen vangen, het gaat er toch om dat we samen zijn?’ Maar dat 

was toch moeilijker dan het leek. De schepnetvissers keken met afgunst naar de hengelaars, die er 

met de dikste wormen vandoor gingen. En de hengelaars vonden de schepnetters maar 

druktemakers, die steeds het water verstoorden. 

‘Volgens mij passen we niet in dezelfde vijver’, zeiden ze. ‘In ieder geval niet allemaal tegelijk. Samen 

vissen lijkt leuk, maar misschien moeten we het eerst maar eens om en om proberen. Jullie vandaag 

en wij morgen, is dat niet beter?’ ’Jammer, reageerde iemand, ‘ik vind het eigenlijk wel gezellig, we 

hoeven toch niet hetzelfde te doen? Als we elkaar maar de ruimte geven’. En hij organiseerde het zo 

dat de schepnetters aan de ene oever stonden en de hengelaars aan de andere. 

Aan het einde van de dag werd er met de vangst gekookt. Het werd een vissoep. Met herkenbare 

stukjes van alle vissen. In een bouillon van alle graten en staarten samen. Dat koken, dat deden ze in 

de keuken, die pas was verbouwd. Een grote keuken is het geworden. Er was aanvankelijk ruzie 

geweest over op welke verdieping hij moest komen, maar dat hadden ze opgelost met een nieuwe 

aanbouw. De keuken was prachtig, met verschillende fornuizen en ovens, zodat er van alles kon 

worden gekookt. Maar er stond één hele grote eettafel met plaats voor iedereen, én voor gas 


