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Veel gestelde vragen
Wat heeft de Algemene Kerkenraad nou precies besloten?
Er zijn twee principe-besluiten genomen. Het eerste is dat in de komende twee jaar wordt toegewerkt naar het sluiten van twee kerkgebouwen. De Protestantse gemeente Huizen gaat vanaf dan
(zomer 2023) verder in één gebouw.
Het tweede besluit gaat over de weg daar naartoe. Wat gaan we het komend jaar doen om het
eerste besluit concreet te maken? Daarvoor worden werkgroepen ingesteld.
Wat houdt een ‘principe-besluit’ in?
Het principe-besluit wil zeggen dat er een plan móet komen. Het plan is echter nog niet definitief.
Om tot een definitief besluit te komen, moeten er nog een paar stappen gezet worden.
Welke stappen zijn er dan nog nodig?
Er zijn nog vragen die moeten worden beantwoord. Zoals: Welke kerken gaan sluiten? Wat gaan
we met die gebouwen doen? Hoe moet het gebouw dat overblijft worden aangepast, zodat iedereen er goed gebruik van kan maken? Kunnen we als gemeente efficiënter en beter samenwerken? Hoe behouden we de eigen geloofsbeleving en manieren van vieren van de wijkgemeentes,
ook als we meer samen moeten en willen doen? Die vragen gaan de werkgroepen verder uitwerken.
Dat moet worden verwoord in een concreet Plan voor de Toekomst.
En hoe wordt er dan besloten?
Het Plan voor de Toekomst moet volgens de kerkorde van de PKN worden voorgelegd aan de
wijkkerkenraden en de gemeenteleden. Op basis van hun reacties moet het plan worden bijgesteld tot een uiteindelijk voorstel Besluit voor de Toekomst.
Dit Besluit voor de Toekomst moet dan door de AK definitief worden vastgesteld.
Welke kerken gaan er dicht?
Dat is nu nog niet bekend. De werkgroep ‘Huis voor de Toekomst’ gaat daar, samen met het College van Kerkrentmeesters een voorstel voor maken.
Waarom gaan er twee kerken dicht en niet één?
Het is een oud en aantrekkelijk idee, een kerk in West en een kerk in Oost voor de Protestantse
Gemeente. In het verleden is daar vaak over nagedacht. Maar het is nooit gelukt daar vorm aan te
geven. Dat idee heeft de Algemene Kerkenraad nu losgelaten.
Het meest duurzame plan voor de toekomst op dit moment is om te investeren in één bestendig,
aansprekend en multi-functioneel gebouw voor de hele Protestantse Gemeente. Hopelijk kunnen
we dan weer vele jaren kerkzijn in dit dorp.

Wat houdt dat plan met die werkgroepen in?
De werkgroep ‘Huis voor iedereen’ gaat een concreet voorstel voorbereiden over het
kerkgebouw. Welke blijft, hoe moet die aangepast worden, wat moet daar allemaal
mogelijk zijn?

De werkgroep ‘Veelkleurig Vieren en Kerkzijn’ gaat een voorstel maken over kerkdiensten. Hoeveel diensten moeten er op een zondag zijn, wat voor soort diensten moeten
dat zijn, is er ook ruimte voor vieringen door de week?
De werkgroep ‘Samen Werken’ gaat een voorstel maken voor de kerkenraden en activiteiten van de wijkgemeenten. Wat kan er meer samen en wat niet? Wat is de beste
manier om het bestuurlijk te regelen?
De werkgroep ‘Communicatie PGH’ gaat een communicatieplan maken. Het plan
legt een basis voor alle communicatie in de gemeente. Welke middelen gebruiken we nu? Welke teams zijn er al?
Het Toekomst!team verzamelt de voorstellen van de drie werkgroepen en maakt er een samenhangend Plan voor de Toekomst van.
Er is toch ook een werkgroep Communicatie Toekomstproces, wat doet die?
Deze werkgroep zorgt ervoor dat gemeenteleden op de hoogte blijven van belangrijke stappen in het proces. Via de website, Verbinding, nieuwsbrieven, filmpjes en
alle manieren die nodig zijn.
Wie praat er in de werkgroepen mee?
De werkgroepen zijn een mix van kerkenraadsleden uit de drie wijkkerkenraden en betrokken gemeenteleden die een steentje bij willen dragen. Elke werkgroep heeft leden uit alledrie de wijkgemeenten.
Wanneer gaat dit alles gebeuren?
De werkgroepen zijn na de zomervakantie begonnen en hebben ongeveer een half jaar de tijd. In
het voorjaar zullen er gemeente-bijeenkomsten zijn waarin het Plan voor de Toekomst wordt gepresenteerd. Daarna valt het definitieve besluit.
Worden er dan meteen twee kerken gesloten?
Het is nog niet duidelijk wanneer er gebouwen gesloten gaan worden. Dat hangt af van wat er
mee gaat gebeuren. Het zal ook tijd kosten om het gebouw dat overblijft voor iedereen geschikt
te maken.
Dat klinkt allemaal omslachtig. Kunnen we niet gewoon beginnen?
Dat doen we ook. Op verschillende manieren werken we al toe naar meer samenwerking. De gezamenlijke zomer-nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. Maar tegelijk is het belangrijk dat de
stappen zorgvuldig gevolgd worden, en dat kost tijd. Het is een belangrijke en ingrijpende verandering en daar moeten we goed over nadenken.

Wat merk ik er nu al van?
In het afgelopen jaar is er al op verschillende terreinen meer samengewerkt. De ambtsdragers van
de verschillende wijkkerkenraden ontmoeten elkaar vaker dan voorheen. Er is een gezamenlijke
nieuwsbrief in de zomer en rondom alles wat het met Toekomst!proces te maken heeft. Verschillende activiteiten zoals ‘Open Kerk’ worden gezamenlijk opgestart. Het jeugdwerk is de afgelopen jaren steeds meer samen georganiseerd. Daar gaan we mee door. Dit betekent dat je waarschijnlijk in de komende tijd vaker naar iets toe kunt gaan, dat in een ander gebouw wordt georganiseerd.
Kan ik straks op zondag nog wel naar mijn eigen kerkdienst?
De werkgroep ‘Veelkleurig Vieren’ werkt aan een voorstel voor een preekrooster, waarin elke zondag meerdere kerkdiensten zullen zijn, met een verschillend karakter. In die diensten zullen de eigen gewoontes van de wijkgemeenten zoveel mogelijk tot uitdrukking komen. Er zal dus voor iedereen een viering zijn die bij hem of haar past.

Worden we nu een gemeente met een 'gemengde' kleur of verschillende kleuren?
Het woord ‘veelkleurig’ is erg belangrijk. Daarmee bedoelen we geen ratjetoe, of afwaswater.
Onze inspiratie is de regenboog. De verschillende kleuren horen bij elkaar, maar zijn duidelijk van
elkaar te onderscheiden. Elke kleur mag zijn plek hebben. Zowel in de diensten, de activiteiten als
in het beleid van de gemeente.
Hoe kan je dan één gemeente zijn?
Door goed naar elkaar te luisteren, elkaar iets te gunnen, ruimte te geven en je te laten verrassen.
We hebben allemaal een eigen kleur, maar kunnen daarnaast ook veel leren van elkaar.
Wordt er ook gekeken naar samenwerking met bijvoorbeeld de Hervormde Gemeente of andere
kerken in Huizen?
Het is belangrijk om te kijken wat je met andere kerken samen kunt doen. Er is daarom ook af en
toe overleg met vertegenwoordigers van andere kerken in ons dorp. Tot nu toe is daar nog niet
iets uitgekomen dat ons nu meteen kan helpen. Maar het gesprek blijft open.

