
BESLUITTEKST ALGEMENE KERKENRAAD 14 JUNI 2021 

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huizen, bijeen op 14 juni 2021 

kennisgenomen hebbend van: 

a. De rapportages van de commissie VTO 
b. De toelichting daarop ter vergadering 
c. De oogst van de ambtsdragers-bijeenkomsten van april 2021 
d. De reacties van gemeenteleden voorafgaand, tijdens en n.a.v. de gemeenteconsultaties van 9 en 10 

december 2020 en 20 mei 2021 

overwegende: 

e. Het belang van een goede balans tussen enerzijds voortgang en anderzijds zorgvuldigheid  
f. Dat ondanks de Corona-beperkingen in 2020 en 2021 ambtsdragers van de drie wijkgemeenten en 

leden van de PGH tweemaal uitgebreid zijn geïnformeerd en uitgenodigd om hun reactie te geven 
g. Dat alle drie de wijkkerkenraden hebben uitgesproken met een positieve intentie en inzet aan dit 

proces mee te doen  
h. Dat verkennende gesprekken met andere kerkgenootschappen in de gemeente Huizen vooralsnog niet 

hebben geleid tot concrete onderzoeksvragen 

besluit: 

i. Het CvK te verzoeken besluit i (zoals genoemd in besluit AK op 8 juni 2021) , in overleg met de 
werkgroep ‘Huis voor iedereen’ te ontwikkelen 

k.  De commissie VTO onder dankzegging voor hun inspanningen per 1 juli 2021 op te heffen en in lijn  
met de rapportages van de commissie VTO 

       l.  Een Toekomst!Team in te stellen als ook: 
1. Een werkgroep ‘Huis voor iedereen’ (gebouw(en))( CvK + gemeenteleden + externe deskundigen) 
2. Een werkgroep ‘Samen werken’ (gemeenteopbouw, pastoraat, organisatie)  
3. Een werkgroep ‘Veelkleurig Vieren en Kerk zijn’ en 
4. Een team ‘Communicatie’ 
 
waarbij het Toekomst!Team: 
1. Het werk van werkgroepen coördineert als gedelegeerd opdrachtgever namens de AK 
2. In samenwerking met het CvK besluitvorming voor de Algemene Kerkenraad voorbereidt en daarbij 
het volgende tijdpad aanhoudt: 

i. augustus-december 2021 opstellen voorlopig integraal advies door het Toekomst! 
team 
ii. Januari 2022 sondering voorlopig advies in AK, WKR en Colleges en gemeente 
iii. Februari 2022 definitief advies van Toekomst!Team 
iv. Februari 2022 advies van het CvK (conform kerkorde) 
v. Februari 2022 voorgenomen besluit in AK 
vi. Maart 2022 kennen en horen van de gemeente/WKR 
vii.Maart/April 2022 definitief besluit AK 

      m. De 3 genoemde werkgroepen, genoemd onder l. beëindigen de opdracht per 1 januari 2022. Het team  
 ‘Communicatie’ en Toekomst!Team beëindigen de opdracht per 1 april 2022. 

 
 
 


