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Toekomst!



Inleiding


Met dit document presenteert de commissie Visie, Transitie en Organisatie (VTO) zijn 

eindadvies aan de Algemene Kerkenraad.

Dit advies is gebaseerd op een bundeling van de notities, verslagen, plannen en beraad-
slagingen die er in de afgelopen periode zijn geproduceerd door de Visiecommissie, de 
commissie VTO en het CvK. Ook zijn hierin verwerkt de opmerkingen en adviezen die zijn 
opgehaald bij de kerkenraden, de gezamenlijke ambtsdragersbijeenkomsten en de ge-
meenteconsultaties, alsmede ook het professionals-overleg en de individuele gesprekken 
die verschillende VTO-leden hebben gevoerd met gemeenteleden uit de drie wijken. 


Ons eindadvies bieden we aan in drie onderdelen:

1.Een concept besluittekst voor een integraal besluit over de weg naar de Toekomst! met 

betrekking tot gemeentezijn, eredienst, organisatie en vastgoed. Deze wordt apart toe-
gezonden; 


2.Een voorstel voor een werkwijze met een Toekomst!Team dat de nadere besluitvorming 
van de AK voor voorjaar 2022 voorbereidt, en drie werkgroepen die hiervoor input leve-
ren en met de gemeente aan de slag gaan (denk-spoor en doe-spoor); 


3.Een voorstel voor een routepad.


De elementen Werkwijze en Routepad zijn kort samengevat in een powerpointpresentatie. 
Deze lichten we in tekst toe in de paragrafen 1 tot en met 9 van dit document. In para-
graaf 10 hebben we de onderliggende notities toegankelijk gemaakt. 


Als commissie VTO zijn we dankbaar voor de tijd die we hebben gekregen om aan dit 
project te werken. We realiseren ons dat het echte werk nu moet beginnen, voor kerken-
raden en gemeenteleden, om echt een stap naar de toekomst te maken. We wensen de 
Algemene Kerkenraad daarbij zegen en wijsheid toe. 
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!. Stappen naar de Toekomst! 




Samen denken en doen is de kern van ons advies. In dat samen denken en doen gaat het 
steeds om een integraal proces, waarin de drie aandachtsvelden gebouwen, gemeente-
zijn/organisatie en veelkleurig vieren op elkaar betrokken blijven.

De commissie VTO heeft steeds vanuit deze integratie gewerkt. Wij zijn ervan overtuigd 
dat een pittig besluit als het afscheid nemen van gebouwen ingebed moet zijn in een bre-
dere beweging van leren gemeente te zijn: samen, veelkleurig, in beweging, gericht op 
God. 


Er zijn twee belangrijke ijkpunten in het proces, te weten een Plan voor de Toekomst en 
een Besluit voor de Toekomst. Het Plan voor de Toekomst is een zo concreet mogelijk 
idee voor de komende jaren. De werkgroepen gaan aan de slag op de deelgebieden ere-
dienst, organisatie en gemeentezijn, en gebouw. Zij leveren daarmee bouwstenen. Het 
Toekomst!Team verzamelt, coördineert en integreert dit tot een samenhangend Plan voor 
de Toekomst. Dit Plan wordt vervolgens gedeeld met en voorgelegd aan ambtsdragers en 
gemeente, waarbij het Toekomst!Team reacties, ideeën en bijstellingen ophaalt.


Op basis hiervan komt het Toekomst!team vervolgens met een voorstel voor een Besluit 
voor de Toekomst. De Algemene Kerkenraad neemt op basis van dit voorstel het besluit 
en kent en hoort de gemeente daarover. 


Wij onderscheiden vijf stappen en drie aandachtspunten in het routepad van dit integrale 
proces. Deze staan op de volgende dia. 






Stap 1: Op 8 en 14 juni besluit de AK over de koers van het proces, met betrekking tot 
gebouwen, organisatie en gemeentezijn.


Stap 2: Om dit besluit verder te concretiseren adviseren wij de AK een Toekomst!Team te 
installeren, en drie werkgroepen: Huis voor iedereen (vastgoed), Samen werken (gemeen-
tezijn en organisatie) en Veelkleurig Vieren (eredienst en liturgie). Deze krijgen in de zomer 
hun definitieve opdracht en bemensing. Over de bemensing van de werkgroepen, zie pa-
ragraaf 8. 


	 Als werkwijze adviseren wij om hierbij de ambtsdragers van de drie wijken te be-
trekken.  Zowel bij het bemensen van de werkgroepen als ook bij het uitvoerende werk is 
een goede verbinding met de wijkkerkenraden en wijkgemeenten van belang voor het 
draagvlak. De ambtsdragers kunnen de taakomschrijvingen van de werkgroepen en het 
Toekomst!team toegestuurd krijgen met de vragen: bij welk van deze groepen gaat jouw 
hart kloppen, waarbij zou jij betrokken willen zijn? Maak een top 3. Welke gemeenteleden 
acht jij geschikt om te vragen voor deze verschillende groepen? 


	 Een ander aandachtspunt is de overdracht. 

Wij bevelen aan dat de werkgroepen en Toekomst!Team hun werk starten op een Kick 
Off-bijeenkomst op 24 augustus. Op die bijeenkomst worden zij nader geïnformeerd over 
hun opdracht, maar wordt er ook gewerkt aan een eerste teamvorming. De leden van 
VTO kunnen daarbij betrokken worden, om voor een warme overdracht te zorgen. 

Wij bevelen aan dat de Algemene Kerkenraad een groepje samenstelt dat deze Kick Off 
gaat voorbereiden. 


Stap 3: De werkgroepen gaan op hun deelgebieden aan de slag met een Plan voor de 
Toekomst, toewerkend naar een Besluit voor de Toekomst. Het Toekomst!Team bewaakt 
de voortgang en de integratie van de deelgebieden tot een integraal plan en een integraal 
besluit. 


Stap 4: Het Toekomst!team bespreekt het Plan voor de Toekomst met de ambtsdragers 
en de gemeenteleden, en haalt ideeën en reacties op. Op basis daarvan werkt zij het plan 
bij en komt tot een integraal advies aan de AK Besluit voor de Toekomst. 




Stap 5: De AK neemt een definitief besluit en hoort de gemeente daarover. 


Drie aandachtspunten in dit stappenplan zijn: Routeplan, Zorg voor elkaar en Bijsturen 
waar nodig. 




2. Routeplan en Tijdpad 




Bovenstaand scenario is een optimistisch scenario. Het gaat ervan uit dat er tussen au-
gustus en november erg hard gewerkt wordt door de werkgroepen, en dat de AK in maart 
het definitieve besluit kan nemen.


Wij adviseren, gehoord hebbende de reacties op de gemeente-avond, om de vaart er 
goed in te houden, maar daarbij goed te kijken naar de haalbaarheid in de tijd, en belast-
baarheid van de mensen die de karren moeten trekken. Zorgvuldigheid is een factor om 
goed in het oog te houden. 


De bemensing van de werkgroepen komt aan de orde in paragraaf 8.

Uiteindelijk is het aan de Algemene Kerkenraad om te beslissen over de juiste balans tus-
sen daadkracht en bezonnenheid. Daarvoor moeten de beide volgende uitgangspunten 
goed in het oog worden gehouden. 




". Zorg voor elkaar en bijsturen 

Het is volgens ons van groot belang dat zorg voor elkaar voorop staat in het 
proces. De besluiten die worden genomen zullen ingrijpende gevolgen hebben 
voor de manier waarop gemeenteleden hun betrokkenheid bij de kerk zullen 
vormgeven en ervaren. Een ander gebouw dan men gewend was, samenwer-

ken met andere vrijwilligers en beroepskrachten, wellicht pastorale zorg op ande-
re wijze vorm gegeven…

Wij zien hierin een rol weggelegd voor ambtsdragers, en zeker voor de predikanten en 
kerkelijk werkers in onze gemeente. Zij hebben oog en oor voor wat er in de gemeente en 
bij individuele gemeenteleden leeft. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd de werkgroepen 
adviseren bij het maken van hun plannen.


Bijsturen is noodzakelijk wanneer stappen te snel of te langzaam gaan, wanneer 
de koers uit het oog verloren raakt, of wanneer voortschrijdende inzichten een 
nieuwe werkelijkheid  bieden om rekening mee te houden. Wij adviseren daarom 

de werkgroepen en kerkenraden om veelvuldig de vraag te stellen: Doen we de 
goede dingen en doen we de dingen goed? 




4. Opdracht werkgroep Veelkleurig Vieren 



Uitgangspunt en werkwijze:  
De werkgroep Veelkleurig Vieren is gericht op het leren van elkaar. De gunfactor is daarbij erg be-
langrijk. Voorop staat dat er geen betere of slechtere manieren van vieren zijn. De belevingen in de 
wijkgemeentes, geliefde vormen van diensten en (gast)voorgangers worden zoveel mogelijk in een 
nieuw rooster opgenomen. Respect en evenwicht zijn daarbij sleutelwoorden. Tegelijk is het ge-
richt op het vinden van een nieuw ‘samen’. 


Taakomschrijving:  
De werkgroep heeft een onderzoekende en een ontwerpende taak. 


1) Inhoud onderzoekende taak:


De werkgroep onderzoekt en inventariseert welke behoeftes er in de wijkgemeentes zijn aan ver-
schillende vormen en inhouden van diensten. 


Bronnen: de werkgroep kan daarbij binnen en buiten Huizen ervaringen ophalen van gemeentes 
die meerdere verschillende vieringen in één of twee gebouwen houden, zowel op zondag als op 
andere momenten in de week. Ook de deskundigheid en ervaring van de eigen preekvoorzieners, 
werkgroep(en) eredienst en predikanten kan de werkgroep ten dienste staan. De ervaringen met 
online vieren geven ook stof tot verder verkennen.


2) Inhoud ontwerpende taak:


De werkgroep ontwerpt voor de tweede helft van 2022 een proefrooster, waarbij wordt geoefend 
met het vieren in minder gebouwen. Daarbij kan in een toenemende frequentie gewerkt worden 
met minder open kerkgebouwen op een zondag. Belangrijk is dat  in dat proefrooster de veelkleu-
righeid duidelijk zichtbaar is, zowel in vorm als in inhoudelijke invulling van de diensten., door de 
week en op zondag.




Planning:

- 1 december 2021 presenteert de werkgroep haar eerste bevindingen. Dit betekent dat zij een 
eerste advies geeft over wat er nodig is om Veelkleurig Vieren in de toekomst gestalte te geven.

-  Tevens biedt zij een proefrooster aan voor de tweede helft van 2022. 

- Daarna kan, gehoord de reacties van kerkenraden en gemeente, verder ontwikkeld worden. Ui-

terlijk mei 2022 is het rooster voor de tweede helft van 2022 klaar. 

- In december 2022 evalueert de werkgroep de ervaringen met het het proefrooster. Op basis 

daarvan kan worden gekeken of de werkgroep kan/moet overgaan in een meer permanente 
commissie of een andere vorm. 




5. Opdracht werkgroep Samen Werken 


Uitgangspunt en werkwijze: 
De werkgroep Samen Werken bouwt aan onderling vertrouwen en groter draagvlak binnen de 
PGH, zodat de wijkgemeentes naar elkaar toe kunnen groeien. Verbindingen maken, ontmoeten 
en toerusten zijn sleutelwoorden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn gemeente-opbouw, 
pastoraat en organisatie. 


Taakomschrijving: 
De werkgroep heeft een denk-spoor en een doe-spoor. 


1) Inhoud denk-spoor:

De werkgroep denkt na over een beleid en structuur waarin de werkwijze van wijkgemeentes op 
de genoemde terreinen meer op elkaar worden afgestemd. Vergaderroosters, toegankelijkheid van 
gebouwen voor ambtsdragers uit andere wijken (mogelijkheid om zalen te gebruiken en te reser-
veren), toerusting van pastorale vrijwilligers, missionaire initiatieven (kerk naar buiten). De werk-
groep gebruikt daarbij de ervaringen uit bijvoorbeeld gezamenlijk jeugdwerk, CvK en diakonie. 


2) Inhoud doe-spoor: 

In het doe-spoor inventariseert de werkgroep welke taakgroepen er in de verschillende wijken 
functioneren en waar overlappingen zijn. Ze faciliteert dat deze taakgroepen bij elkaar komen en 
ondersteunt ambtsdragers die gezamenlijk dingen willen opzetten. 


Planning: 

- 1 december 2021 presenteert de werkgroep haar eerste bevindingen. Deze bevatten een verslag 
van de inventarisatie van alle taakgroepen.

 - Tevens presenteert de werkgroep een voorstel voor 2022, op het gebied van beleid en organisa-
tie. Dit bevat een concept-vergaderrooster voor kerkenraden en een eerste aanzet tot een pasto-
rale her-indeling.

Daarna kan, gehoord de reacties van kerkenraden en gemeente, verder ontwikkeld worden. 




#. Opdracht werkgroep Huis voor iedereen 

Uitgangspunt en werkwijze:   
De werkgroep Huis voor iedereen heeft lef nodig. Daarnaast ook een sfeer van wijsheid in afwe-
gingen en inzicht in wat nodig en mogelijk is. Gastvrijheid is een kernwoord voor een vernieuwd 
gebouw dat een thuis kan zijn voor iedereen.


Taakomschrijving: 

De werkgroep heeft een onderzoekende en ontwerpende taak.


1) onderzoekende taak:


De werkgroep onderzoekt welke wensen er zijn voor gebruik van een vernieuwd gebouw voor ie-
dereen.

Ook onderzoekt de werkgroep het huidige gebruik van de kerkgebouwen door de week en op 
zondag. Hierbij wordt de werkgroep ondersteund door een groep studenten van de CHE. De 
werkgroep maakt ook gebruik van ervaringen van eerdere samenvoeging, zoals bijvoorbeeld Ak-
ker-Oostermeent. 


2) ontwerpende taak: 


De werkgroep ontwerpt een pakket van eisen voor een vernieuwd gebouw. 

De werkgroep doet een voorstel voor ‘oefenperiodes’, waarin de gemeente leert gebouwen te de-
len. 

De werkgroep geeft een onderbouwd advies voor de keuze welke kerkgebouwen worden afgesto-
ten en welke wordt vernieuwbouwd. 


Bij dit alles werkt de werkgroep samen met het CvK, dat dienstverlenend in deze werkgroep ver-
tegenwoordigd is.


Planning:  
- 1 december 2021 presenteert de werkgroep haar eerste bevindingen omtrent wensen en eisen 

voor een vernieuwd gebouw, aangevuld met een voorstel voor oefenmomenten in de  eerste 
helft van 2022. 


- Ook presenteert de werkgroep een advies voor de keuze voor een gebouw. 

- Rapportage over huidig gebruik hangt af van tijdsplanning studenten CHE.

- Daarna kan, gehoord de reacties van kerkenraden en gemeente, verder ontwikkeld worden. 



7. Opdracht Toekomst!Team 



Vanuit de ontwerpprincipes uit de notitie Tussenstappen werkt het Toekomst!Team aan 
een Plan voor de Toekomst. Dit plan bevat concrete voorstellen voor 2022 en daarna, die 
de uitvoering van het Besluit voor de Toekomst mogelijk maken. Wij achten het van groot 
belang dat de gemeente meegenomen wordt naar een nieuwe werkelijkheid en daar stap 
voor stap aan kan wennen. In het Plan voor de Toekomst staan dus concrete zaken zoals 
een veelkleurig preekrooster, een organisatiestructuur voor de gemeente en de kerkenra-
den, en een pakket van eisen voor een vernieuwd kerkgebouw, alsmede ook een visie op 
welk kerkgebouw dat moet zijn. 

De deelonderwerpen van dit plan worden voorbereid door de werkgroepen. 


Het Toekomst!Team bewaakt de voortgang van deze werkgroepen, door een vertegen-
woordiger in elke werkgroep te hebben, en bewaakt middels deze personen ook de inte-
gratie van de drie. 

Het Plan voor de Toekomst wordt door het Toekomst!Team in januari 2022 gepresenteerd 
aan ambtsdragers en gemeente, met als doel reacties en ideeën op te halen.

Deze worden door het Toekomst!team verwerkt. Het Toekomst!team formuleert op basis 
van dit plan een voorstel tot een integraal Besluit voor de Toekomst, waaraan het bijge-
werkte Plan als uitvoeringsdocument wordt aangehangen.




8. Bemensing werkgroepen 

De drie werkgroepen worden idealiter bemensd volgens bovenstaande criteria.

Tegelijk realiseren we ons dat het ook gaat om beschikbaarheid. Enkele aanvullende aanbevelin-
gen:


1. Toekomst!Team. Dit team heeft een belangrijke taak als het gaat om draagvlak en visie en inte-
gratie. Daarom achten wij het noodzakelijk dat in dit team goede vertegenwoordiging is vanuit de 
wijkkerkenraden en dat het team zich van daaruit ook gedragen voelt. 


2. Werkgroep Huis voor iedereen. In deze werkgroep gaat het over zaken rondom kerkgebouw, 
voorwaarden, gebruik en ook haalbaarheid. Wij bevelen daarom aan dat het CvK een stevige ver-
binding met deze werkgroep heeft, bijvoorbeeld door regelmatig gezamenlijk overleg. Tegelijk 
moet deze werkgroep ook vrij kunnen denken, zonder van te voren teveel te worden beperkt door 
financiële kaders. De leidende vraag moet zijn: hoe willen wij gemeente zijn en wat is daarvoor 
nodig.


3. In de afgelopen periode hebben we ervaringen opgedaan waar we lessen uit willen trekken. 
Een van die lessen is dat we aanbevelen de voorzitters van de wijkkerkenraden hun taak vooral 
binnen de wijk en de AK te laten uitvoeren, en niet deel te laten uitmaken van de werkgroepen. 
Hiermee behoudt de Algemene Kerkenraad dan ook meer afstand tot het voorbereidende proces, 
wat de besluitvorming zuiverder maakt. 


4. Wij bevelen tenslotte aan om de predikanten en kerkelijk werkers een vrije, adviserende rol te 
geven bij de werkgroepen. Zij kijken vanuit hun deskundigheid mee en zijn beschikbaar voor ad-
vies. Zij hebben daarnaast een actieve rol in het bewaken van de geestelijke en pastorale aspec-
ten van het proces. $



9. Communicatie 

 

Aanbevelingen:

1. De huidige team Communicatie samenvoegen met het team Communicatie in oprich-

ting die nieuwsbrieven, Verbinding, website, social media etc. met en voor de drie wij-
ken gaat beheren. 


2. Dit communicatie team is dienstbaar aan alle werkgroepen en de kerkenraden, wan-
neer het gaat om het communiceren over het Toekomst!proces.  

3. Wij bevelen aan dat er geïnvesteerd wordt in regelma8ge directe communica8e in fysieke bij-
eenkomsten, in de wijken en PGH-breed. Bijvoorbeeld op een zondagochtend na een vie-
ring. Hierbij speelt ook het doe-spoor een belangrijke rol. 

4. Zorg voor herkenbare, aantrekkelijke en eenduidige vormgeving van berichten. Wij 
denken aan een speciaal vormgegeven format voor een gezamenlijke nieuwsbrief over 
het Toekomst!proces.  

5. Zorg voor elkaar en bijsturen spelen in de communicatie een belangrijke rol. Wij beve-
len aan dat tegengeluiden, zorg, weerstand en verdriet ruimte krijgen. Bijsturen moet 
geen holle frase zijn. Bij een meerderheidsbesluit moet er zorg zijn voor de minder-
heid, vanuit de vraag: wat heb je nodig om toch aangehaakt te blijven.  



10. Bijlagen


Deze eindrapportage berust op alle producten die in de afgelopen periode zijn gemaakt en ver-
zameld. Samen vormen ze een schilderij  in de kleuren van ons nieuwe logo. Dat lijkt abstract, 
maar de verschillende onderdelen verhouden zich in een logica tot elkaar. Via de links in de ver-
schillende vlakken van het schilderij zijn enige van de onderliggende documenten toegankelijk op 
de website. 


We bevelen aan dat de AK alle documenten op een handzame wijze toegankelijk maakt voor de 
werkgroepen en het Toekomst!Team. 


