
 

DEFINITIEVE BESLUITEN AK Protestantse Gemeente Huizen 10 mei en 19 juli 2022 

Vieren 

1. Uiterlijk 1 juli 2023 organiseert de PGH elke zondag twee vieringen na elkaar in een (1) gebouw. Dat wordt 

de Oosterlichtkerk 

• 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 voor 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. 
 
Huisvesting 
9.  De Goede Herderkerk en de Kruiskerk worden per 1 juli 2023 gesloten.  


