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TOELICHTING bij definitieve besluiten AK Protestantse Gemeente Huizen 

Op 20 april 2022 is een gezamenlijke gemeentebijeenkomst met de 3 wijkgemeentes gehouden over 

de voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad (AK) over vieren, organisatie, communicatie 

en gebouw(en) in de Protestante Gemeente Huizen (PGH) van de toekomst. Deze bijeenkomst is 

fysiek en online goed bezocht. De AK is dankbaar voor de grote betrokkenheid en inbreng voor, 

tijdens en na de gemeentebijeenkomst. 

 

De noodzaak voor maatregelen staat – ook na de gemeentebijeenkomst – overeind. De financiële en 

organisatorische beperkingen door een constante ledenkrimp zijn al geruime tijd en steeds sterker 

voelbaar. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft duidelijke en verontrustende prognoses 

gepresenteerd. In de PGH hebben we al duidelijk gekozen: mensen voor stenen, intensiever 

samenwerken en in 2023 overgaan naar één gezamenlijk gebouw voor de PGH. We zijn met elkaar 

dit pad van ‘lichter reizen’ ingeslagen om ruimte te creëren voor activiteiten, kerkelijk werkers en 

predikanten en samen de veelkleurige PGH te zijn. Dat pad doorlopen we zorgvuldig. In 2020 heeft 

de AK de visie vastgesteld, van waaruit we de PGH van de toekomst vormgeven, met als motto: 

‘Samen veelkleurig in beweging, gericht op God’. In 2021 heeft de AK een advies van de commissie 

Visie, Transitie en Organisatie overgenomen over het organiseren van alle veranderingen. In het 

najaar van 2021 hebben werkgroepen, samengesteld uit ambtsdragers, gemeenteleden en enkele 

externe adviseurs, concrete adviezen opgesteld over hoe we samen kunnen vieren, werken en 

organiseren en over het PGH-kerkgebouw van de toekomst. De werkgroepen hebben veel werk 

verzet en zijn tot concrete, afgewogen adviezen gekomen.  

 

De AK heeft de vele reacties, suggesties en vragen van betrokken gemeenteleden gehoord en 

gelezen. Naast de vele steunbetuigingen voor de voorgestelde richting en keuzes, zijn de 

veelkleurigheid maar ook de daarbij geuite verschillen van inzicht pijnlijk zichtbaar geworden. De 

reacties en suggesties zijn ook gedeeld met alle ambtsdragers van de PGH, zodat daar waar nodig 

pastorale zorg en aandacht kan worden gegeven.  

 

De AK heeft, gezien de feedback uit de gemeente, in haar vergadering van 10 mei 2022 gemeend dat 

op het gebied van vieren en huisvesting een heroverweging op zijn plaats is. Hieraan liggen de 

volgende afwegingen ten grondslag: 

- Het CvK heeft nog niet alle benodigde informatie om een investeringsbeslissing over een van 

de gebouwen gedegen te onderbouwen. Tegelijk is duidelijk dat de Kruiskerk financieel de 

minst gunstige optie is om te behouden, de Oosterlichtkerk nu te klein is maar wel passend 

bij de ledenaantallen van de toekomst en de Goede Herderkerk nu passend is en in de 

toekomst te groot.  

- Uit de reacties blijkt een van de drie argumenten voor gebouwkeuze: ‘centrale ligging 

waaronder voor ouderen’ niet zo hard te zijn. 

- Uit de reacties blijkt er draagvlak te zijn voor parallelle diensten, met name gericht om de 

jeugd in gezamenlijkheid te laten optrekken. 

- Uit de reacties blijkt niet alleen een wens voor verschillende diensten, maar ook een oproep 

om elkaar in 1 kerkgebouw vaak te ontmoeten en in het dienstenrooster vaker gezamenlijke 

diensten te organiseren.  

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
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- Een tweede ‘vierplek’ in Huizen past niet bij de visie van verdere samenwerking en elkaar 

veelvuldig ontmoeten en brengt onwenselijke kosten met zich mee. 

 

 

 

Samenvattend heeft de AK in haar vergadering op 10 mei 2022 in meerderheid besloten de punten 2 

tot en met 8 uit het voorgenomen besluit van 8 maart 2022 ongewijzigd om te zetten naar een 

definitief besluit. Uit de ontvangen reacties is gebleken dat een overgrote meerderheid deze punten 

ondersteunt. Daarnaast is in onderstaand besluitpunt 9 een heroverweging opgenomen die nader 

dient te worden uitgewerkt in een zwaarwegend advies, opgesteld door externe deskundigen in 

opdracht van het CvK. Op basis van dit advies zal de AK in juli 2022 een definitief besluit nemen over 

huisvesting (voorgenomen besluit 17 maart 2022). Tevens zal in het kader van veelkleurig vieren in 

juli 2022 een definitief besluit worden genomen. Dit betreft punt 1 uit het voorgenomen besluit 8 

maart 2022 over parallelle of seriële vieringen in 1 kerkgebouw. Omdat over dit punt 1 nu nog geen 

definitief besluit is genomen, ontbreekt punt 1 in onderstaand overzicht.  

 

DEFINITIEVE BESLUITEN AK Protestantse Gemeente Huizen 10 mei 2022 

Vieren 

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 voor de taakverdeling tussen wijkkerkenraden en AK in 

de tijdelijke situatie over organisatorische, financiële en beleidsmatige zaken, alsmede over vieren, 

gemeenteopbouw en pastoraat. 
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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. 

 

Huisvesting 

9. De AK herbevestigt het voorgenomen besluit dat de PGH in de toekomst 1 gebouw in gebruik 

heeft. Het CvK wordt om een zwaarwegend advies gevraagd: 

a. De Oosterlichtkerk en de Goede Herderkerk blijven in beeld voor het ene kerkgebouw van de 

PGH. De Kruiskerk wordt niet het ene kerkgebouw voor de PGH van de toekomst. 

b. Onderzoek en onderbouw, uitgevoerd door onafhankelijke, externe deskundigen - in 

aanvulling op het eindrapport van de werkgroep Huis voor Iedereen - de keuze voor de 

Oosterlichtkerk of de Goede Herderkerk als toekomstige kerkgebouw van de PGH (financieel 

en objectief). Hierbij dienen investeringen (aanpassingen vanuit de geuite wensen, verbouw 

en/of herontwikkeling) te worden meegenomen inclusief de  mogelijkheden om parallelle of 

seriële kerkdiensten op zondag te organiseren. Dit advies wordt uiterlijk 1 juli 2022 

opgeleverd waarna in de julivergadering van de AK een definitief besluit wordt genomen 

(over dit punt 9 en punt 1 uit het voorgenomen besluit van 8 maart 2022 – vieren).   

 


