
Protestante Gemeente Huizen: Samen veelkleurig in beweging, gericht op God 
Huizen, 5 april 2022 

 

Deze notitie is geschreven voor gemeenteleden van de PGH (Protestantse Gemeente Huizen), ter 

voorbereiding op de gemeenteconsulatie op 20 april 2022 over de voorgenomen besluiten van de Algemene 

Kerkenraad (AK) over vieren, organisatie, communicatie en gebouw(en) in de Protestante Gemeente Huizen 

van de toekomst. 

Deze notitie beschrijft: 

1. Wat is de aanleiding voor de consultatie (het horen van de gemeente)? 

2. Waar gaat de consulatie over: welke voorgenomen besluiten heeft de AK genomen? 

3. Wat zullen de besluiten voor de komende tijd concreet betekenen? 

4. Wat is de functie van het consulteren/horen van de gemeente en hoe gaat het proces daarna verder? 

5. Welke achtergrondinformatie is beschikbaar? 

 

1. Aanleiding en consultatie 
Na twee jaar voorbereiding heeft de AK in juni 2021 besloten om binnen twee jaar over te gaan naar één 

gezamenlijk gebouw voor de drie wijkgemeenten van de PGH. Tevens is besloten dat we in de komende jaren 

intensiever willen samenwerken, samen geloven, samen vieren en dat we onze organisatie van drie 

wijkgemeenten daarop willen aanpassen. Dat doen we niet zomaar. Het is nodig om – zoals onze landelijke 

kerk het verwoordt – ‘lichter te kunnen reizen’ en financiën vrij te spelen voor activiteiten, kerkelijk werkers en 

predikanten. Vrijwel alle kerken in Nederland hebben te maken met een krimpende gemeente en druk op 

financiën. De beheer en onderhoudskosten van onze gebouwen hangen steeds meer als een molensteen op 

onze nek. Ook in onze Protestantse Gemeente Huizen. De kosten voor groot onderhoud van onze drie 

kerkgebouwen alleen al zijn door het College van Kerkrentmeesters d.d. 15 maart 2022 geraamd op: 

    t/m 2025  t/m 2031  

Goede Herderkerk  €   45.000  € 193.000 

Kruiskerk   € 130.000  € 345.000 

Oosterlichkerk   €   29.000  €   80.000 

 

terwijl voor groot onderhoud jaarlijks € 30.000 wordt gereserveerd. 

In de PGH hebben we al duidelijk gekozen: ‘mensen voor stenen’. Ook willen we de volgende generatie niet 

opzadelen met grote financiële problemen. We hebben in 2020 een visie opgesteld, van waaruit we de PGH 

van de toekomst vormgeven, met als motto: Samen veelkleurig in beweging, gericht op God. We hebben in 

2021 een advies van de commissie Visie, Transitie en Organisatie overgenomen over het organiseren van alle 

veranderingen. Hoe bereiden we noodzakelijke keuzes goed voor, waarbij zowel ruimte is voor goede en 

energieke plannen als voor zorgen? In het najaar van 2021 hebben werkgroepen, samengesteld uit 

ambtsdragers en gemeenteleden, concrete adviezen opgesteld over hoe we samen kunnen vieren, werken en 

organiseren en over het PGH-gebouw van de toekomst. De werkgroepen hebben veel werk verzet en zijn tot 

concrete, afgewogen adviezen gekomen. Wij zijn trots en dankbaar voor het werk dat zij hebben verzet en 

bemoedigd door de energie die in de samenwerking is vrijgekomen.   

Na al die onderzoeken en adviezen is het nu tijd om de resultaten met de gemeente te bespreken en besluiten 

te nemen. Dat doen we zorgvuldig en in lijn met de Kerkorde. De AK heeft op 8 en 17 maart 2022 

‘voorgenomen besluiten’ genomen. Over die voorgenomen besluiten informeert de AK de hele gemeente in 

april 2022. Op 20 april 2022 krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid om zich te laten horen en tot 30 april 

de mogelijkheid om te reageren. De AK neemt vervolgens op 10 mei 2022 definitieve besluiten. 

https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Visietekst.pdf
https://www.protestantshuizen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Eindadvies-VTO-juni-2021.pdf


In de komende gesprekken staat wat de AK betreft de beweging naar de toekomst centraal, vol goede moed en 

enthousiasme. Maar net zo goed is er ruimte voor mogelijke gevoelens van aarzeling, verdriet en ongerustheid. 

We hebben juist in deze gesprekken naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen. Samen in beweging betekent 

voor de AK elkaar ontmoeten, kennismaken, vertellen en luisteren en zo met elkaar vertrouwd raken. Het is 

onze wens dat onze komende gesprekken daar aan bijdragen.  

 

2. Voorgenomen besluiten 
In de vergaderingen van 8 en 17 maart 2022 heeft de AK onderstaande voorgenomen besluiten vastgesteld.  
 
Vieren 
1. Uiterlijk 1 juli 2023 organiseert de PGH elke zondag twee vieringen na elkaar in een (1) gebouw  

• Het accent en de invulling per viering kan verschillen 

• Het geeft gemeenteleden de keuzemogelijkheid en gelegenheid zich te laten verrassen 
• Het geeft gemeenteleden de mogelijkheid om elkaar tussen de vieringen te ontmoeten 

 
2. De vijf profielen voor vieringen zijn een goede basis voor het programmeren van vieringen 

• De profielen moeten niet verward worden met ‘identiteiten’ 
• Het accent en de invulling per viering kan verschillen 
• Profielen kunnen gecombineerd worden 

 
3. De roostermakers worden in samenwerking met een delegatie uit de werkgroep ‘vieren en kerk zijn’ 
gevraagd op basis van de profielen het (preek)rooster voor 2023 te maken 

• De profielen worden daarbij in een ritme geprogrammeerd 

• In het rooster worden ook de gebruikelijke gezamenlijke vieringen geprogrammeerd 
• De vieringen worden volgens de huidige richtlijnen ingevuld 
• In het rooster worden zomerdiensten opgenomen (6 weken 1 dienst per zondag) 

 
Organisatie 
4. Het eindbeeld voor de organisatie is: 1 Algemene Kerkenraad en 1 kleine kerkenraad, aangevuld met werk- 
en taakgroepen, waarbij in een tijdelijke organisatie wordt samengewerkt naar het eindbeeld. De tijdelijke 
organisatie bestaat uit een gecombineerde wijkkerkenraad van Oosterlichtkerk en Goede Herderkerk, 
aangevuld met een afvaardiging van de Kruiskerk en daarnaast een tijdelijke voortzetting van de 
wijkkerkenraad Kruiskerk, aangevuld met een afvaardiging van de Oosterlichtkerk/Goede Herderkerk. 
De ambitie is uitgesproken het eindbeeld per 1-1-2024 te realiseren, dit met het oog op de extra belasting van 
ambtsdragers en vrijwilligers in de tijdelijke situatie. 
Duidelijke afspraken dienen worden gemaakt over de taakverdeling tussen wijkkerkenraden en AK in de 
tijdelijke situatie over organisatorische, financiële en beleidsmatige zaken, alsmede over vieren, 
gemeenteopbouw en pastoraat. 
Bij het aantreden van nieuwe ambtsdragers (waaronder predikanten) wordt het eindbeeld en tijdpad aan hen 
kenbaar gemaakt. 
 
De tijdelijke situatie wordt actief benut om: 

• Samen toe te groeien naar het eindbeeld. Daar past actieve vertegenwoordiging en ontmoeting over 
en weer bij, alsmede vertegenwoordiging van predikanten in de AK 

• De benodigde (kerkordelijke) raadpleging van de gemeenteleden door wijkkerkenraden over het 
(t.z.t.) opheffen van wijkgemeenten/wijkkerkenraden gezamenlijk voor te bereiden 

• Minimaal ieder kwartaal te evalueren over de voortgang van het proces en bezien of het behalen van 
het eindbeeld op schema ligt 

 
5. De uitvoering van pastorale zaken en opbouwwerk in de Oosterlichtkerk en Goede Herderkerk wordt zo snel 
mogelijk samen georganiseerd waarbij de Kruiskerk pastoraal betrokken is bij de intensivering van de 
samenwerking. 
 
 



Communicatie 
6. Het communicatieplan, het daarin geschetste eindbeeld en voorgestelde plaatsing van communicatie direct 
onder de AK is akkoord. 
 
7. De werkgroep Communicatie fungeert na 1 mei 2022 als kwartiermaker voor het toekomstige Team 
Communicatie. 
 
8. Per 1 mei 2022 heeft de AK een vertegenwoordiger van Communicatie in haar midden. 
 

Gebouwen 
9. De Algemene Kerkenraad neemt het advies van het College van Kerkrentmeesters (CvK) in meerderheid over 

Advies College van kerkrentmeesters 
Het CvK vindt dat de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ met de keuze voor de Oosterlichtkerk een 
weloverwogen advies heeft uitgebracht. Het CvK adviseert de AK het advies van de werkgroep ‘Huis 
voor Iedereen’ te volgen en de locatie Oosterlichtkerk aan te wijzen als de voorkeurslocatie voor het 
ene kerkgebouw van de PGH. Het CvK is overigens van mening dat de gevraagde keuze voor één 
kerkgebouw heel lastig is, omdat elk kerkgebouw specifieke voor- en nadelen heeft en voor betrokken 
gemeenteleden ook emotionele waarde heeft. Het door de werkgroep ‘Huis voor Iedereen’ geschetste 
scenario is ook financieel aantrekkelijk t.o.v. gebruik/eigendom van de andere locaties en zal het meest 
bijdragen aan een gezonde financiële huishouding van de gemeente. 

 
10. Nadat het CvK het advies van de werkgroep Huis voor Iedereen heeft overgenomen, luidt het voorgenomen 
meerderheidsbesluit van de Algemene Kerkenraad: 

a. De Oosterlichtkerk wordt de voorkeurslocatie voor het ene kerkgebouw van de PGH. 
b. Onderzoek de mogelijkheden voor en noodzaak van aanpassingen, verbouw en/of herontwikkeling 

van de Oosterlichtkerk. 
c. Onderzoek de herontwikkelopties voor de Kruiskerk en de Goede Herderkerk, zoals die in het advies 

van het CvK zijn beschreven, en geef daarbij prioriteit aan de locatie Kruiskerk. 
d. Bij de herontwikkeling van de locaties Kruiskerk en Goede Herderkerk wordt de optie van een 

‘vierplek’ voor de PGH meegenomen in de planontwikkeling. 
e. Aanvullende besluiten 

a. Voer op bestuurlijk niveau overleg met de gemeente Huizen over de strategische opties van 
de drie locaties. 

b. Voer een vervolgonderzoek uit en stel een plan op voor de verduurzaming en beperkte 
uitbreiding van en de toevoeging van enig groen aan de Oosterlichtkerk. 

c. Voer een haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van de Oosterlichtkerk-locatie als het 
bestuurlijke overleg met de gemeente Huizen daartoe aanleiding geeft. 

 

3. Wat betekenen deze besluiten voor de komende tijd?  
Na de definitieve besluiten van de AK op 10 mei 2022 gaan we met elkaar aan de slag om de besluiten uit te 

voeren.  

Vieren 
Er komt uiterlijk vanaf 1 juli 2023 een gezamenlijk dienstenrooster. Dan gaan we met elkaar oefenen met het 

kerken in één gebouw, met twee diensten na elkaar op de zondag. Concreet: de ene dienst om 9.30 of 9.00 uur 

en de andere om 10.30 of 11 uur. Overigens kan met een bepaald ritme ook gewerkt worden met één dienst 

op de zondagmorgen en een dienst in de middag of avond. De diensten zullen van elkaar verschillen, zodat de 

vele ‘kleuren’ van onze PGH ruimschoots aan bod komen. De roostermakers hebben daarvoor handvatten 

gekregen in de adviezen van de werkgroep ‘vieren’. 

Organisatie 
We gaan bewust meer en intensiever samenwerken. We voegen de wijkkerkenraden van de Oosterlichtkerk en 
Goede Herderkerk zo snel mogelijk samen en zetten de wijkkerkenraad van de Kruiskerk voort. Ontmoeting en 
elkaar kennen zijn belangrijk. De beide werkkerkenraden vaardigen daarom over en weer ambtsdragers af, 
predikanten worden in de AK vertegenwoordigd en de uitvoering van pastorale zaken en opbouwwerk in de 



Oosterlichtkerk en Goede Herderkerk wordt zo snel mogelijk samen georganiseerd, waarbij de Kruiskerk 
pastoraal betrokken is. Samen bidden, vreugde, Bijbelstudie en ontmoeting zijn belangrijk, dus zullen we meer 
en meer en samen organiseren. De ambitie is per 1 januari 2024 over te gaan naar de definitieve organisatie: 1 
algemene kerkenraad en 1 kleine kerkenraad met werkgroepen. De drie wijkkerkenraden zullen dan worden 
opgeheven. Dat bereiden we met elkaar voor en doen we zorgvuldig volgens de kerkorde.  
 
 
Communicatie 
Alle activiteiten op het gebied van communicatie worden vanaf 1 mei 2022 centraal/samen georganiseerd. Er 
komt 1 ‘team communicatie’. De werkgroep Communicatie heeft daarvoor een communicatieplan opgesteld.  
 
Gebouwen 
Nu duidelijk is dat de Oosterlichtkerk de voorkeurslocatie voor het ene kerkgebouw van de PGH is, worden 
concrete plannen gemaakt om van de Oosterlichtkerk ons gezamenlijke gebouw te maken, met sacrale 
elementen, passende ruimte, groen en duurzaamheids-maatregelen. Voor de andere kerkgebouwen wordt 
onderzocht welke mogelijkheden voor herontwikkeling er zijn, ook in samenspraak met de gemeente Huizen. 
Het is denkbaar dat we de Oosterlichtkerk aanpassen terwijl we in een ander gebouw ‘oefenen’, zoals 
beschreven bij ‘vieren’. 

 
 

4. Het horen van de gemeente 
Alle gemeenteleden worden in staat gesteld om op de voorgenomen besluiten te reageren, tot 30 april 2022. 

Het gaat natuurlijk om van u te horen hoe u aankijkt tegen onze besluiten: wat is er goed aan en waar zijn 

zorgen over? Maar ook gaan we graag met u in gesprek over de komende periode:  

• Heeft u ideeën hoe we meer naar elkaar kunnen toegroeien?  

• Welke activiteiten zijn in dat kader goed om te organiseren? 

• Welke groepen kunnen misschien al meer gaan samenwerken? 

• Wat is belangrijk om zichtbaar terug te vinden in het ene gebouw van de PGH? 
  

De Algemene Kerkenraad neemt op basis van de gemeenteconsultatie definitieve besluiten.  
  



 

 

 
 
 
  



 

5. Meer informatie 
Via de scriba van de AK zijn de volgende achterliggende documenten op te vragen:  

1. De visie van de protestante gemeente te Huizen (2020) * 

2. Het adviesrapport van de commissie Voorbereiding Transitie en Organisatie (mei 2021) * 

3. Advies van de werkgroep Veelkleurig Vieren (december 2021) 

4. Verslag en advies van de werkgroep Samen Werken (december 2021) 

5. Communicatieplan van de werkgroep communicatie (januari 2022) 

6. Advies van de werkgroep Huis voor Iedereen (januari 2022) 

7. Samenvatting van alle adviezen van de werkgroepen, opgesteld door het ToekomstTeam (TT) (januari 

2022). 

8. Advies van het College van Kerkrentmeesters over het advies van de werkgroep Huis voor Iedereen 

(maart 2022) 

9. Voorgenomen besluit AK 8 maart 2022 (vieren, communicatie, organisatie) * 

10. Voorgenomen besluit AK 17 maart 2022 (gebouw)* 

 

De rapporten met een * zijn ook beschikbaar op de website van de PGH: 

https://www.protestantshuizen.nl/rapportages/  

https://www.protestantshuizen.nl/rapportages/
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