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Rapportage Beleidscommissie augustus 2019 
 

Op 26 november 2018 is in opdracht van de Algemene Kerkenraad, de Beleidscommissie (BC) van 

start gegaan. Onze opdracht was in drie fasen opgedeeld: 

1.  Onderzoeken van de zwaktes, sterken, kansen en bedreigingen voor onze beide wijkgemeenten; 

2.  Rapporteren aan kerkenraden en beide wijkgemeenten; 

3.  Starten van een maximaal 2 jaar durend ‘interactief beleidsproces’ dat leidt tot besluitvorming 

     over samenwerking, gebouwen, organisatie bezetting etc. 

Fase 1 is afgerond, deze notitie is de rapportering van fase 2. 

Als beleidscommissie hebben we op 26 juni de balans opgemaakt. Na drie gemeenschappelijke 

kerkenraadsvergaderingen, drie gemeenteberaden in elke wijk, zes vergaderingen van onze 

commissie en een tussenrapport. 

 

Welke conclusies kunnen we trekken? 

1. We hebben een proces doorlopen waar de beide wijkgemeentes en de kerkenraden nauw bij 

betrokken zijn geweest. Daardoor zijn wensen en verlangens uitgesproken en gehoord, hebben 

we opties kunnen bespreken en is er een bewustwordingsproces op gang gekomen. We zien dit 

als pure winst. 

2. Er is een brede ondersteuning voor het verder naar elkaar toegroeien van onze beide wijken. Er 

zal wel aandacht nodig zijn voor hen die hierdoor dreigen af te vallen. 

3. Er is instemming met de voorgestelde kernwaarde ‘Ontmoeting met God, met elkaar en met de 

wereld. Drie pijlers die even belangrijk zijn en met  elkaar verbonden. 

4. Er is grote instemming met het ‘80%-basisscenario’, met daarin 

- t/m 2022 handhaven van 2 kerkgebouwen, op 2 plekken erediensten, en 2 predikanten 

   (NB: emeritaat ds. Vonkeman is waarschijnlijk in juni 2022, dat was eerst 8 maanden later) 

- een groeiend aantal gemeenschappelijke kerkdiensten; 

- meer en meer samenwerken tussen de beide wijken op organisatorisch gebied; 

- meer samenwerken bij bestaande – en nieuwe activiteiten. 

5. Bij de peiling naar welke kernwaarde versterking nodig heeft, is geen overduidelijke voorkeur 

uitgesproken: de drie kernwaardes worden blijkbaar voldoende in evenwicht gevonden. 

6. Tegelijk is er een lichte voorkeur in beide wijkgemeentes voor ‘ontmoeting met elkaar’ en iets 

sterkere mate voor  ‘meer aandacht voor de wereld. Over de concrete invulling werd in de 

commissie verschillend gedacht. We hebben elkaar gevonden in: 

a. Maximaal faciliteren van missionaire initiatieven die op onze weg komen, wel of niet 

aangedragen door gemeenteleden; 

b. Ondersteunen van verbindende, gemeenschaps-bevorderende activiteiten in en rond de 

kerk via een aangepast verhuurbeleid van onze faciliteiten; 

c. Zo nodig met ingehuurde professionele ondersteuning, bevorderen van onze commu-

nicatie, binnen en buiten de kerk. Bijvoorbeeld met een rondzendbrief, een betere 

benutting van de website en in een ‘glossy’ die periodiek voor alle inwoners van 

Santpoort en Velserbroek verschijnt. Een tijdschrift waarin we niet schromen ook onze 

‘boodschap’ voor het voetlicht te brengen. 

Er gebeurt al veel maar we timmeren te weinig aan de weg, ook in de plaatselijke pers. 
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Wij stellen de AK en de WK’n voor om de volgende besluiten te nemen: 

1. De samenwerking tussen de beide wijken wordt geïntensiveerd: 

a. In 2020 worden er vier gemeenschappelijke kerkdiensten gehouden, voor de helft met 

beide predikanten. Dit besluit is reeds op 4 juni onder voorbehoud genomen.  

b. Deze stijgende trend wordt de jaren daarna voortgezet, het tempo wordt bepaald door 

de ervaringen. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de diensten  in de zomervakantie en op 

bijzondere dagen zoals Hemelvaart. 

2. De wijkkerkenraden en predikanten zetten zich in om zoveel mogelijk activiteiten gezamenlijk te 

organiseren. Voor nieuwe activiteiten die niet specifiek wijkgebonden zijn is dit het uitgangspunt. 

3. De communicatie rond onze huidige activiteiten, zowel de ‘kerkelijke’ als de naar buiten gerichte, 

verdient meer aandacht. Als dat niet met extra vrijwilligers kan worden georganiseerd, zal hier 

professionele ondersteuning voor worden ingeschakeld. Dit proces start met het maken van een 

communicatieplan, waarbij gedacht kan worden aan  regelmatig verschijnend ‘glossy’s  voor alle 

bewoners. 

4. Er wordt financiële ruimte vrijgemaakt voor 

a. het ondersteunen van missionaire activiteiten (ook met extra menskracht) die vanuit de 

gemeenten worden aangedragen en die ‘op onze weg komen’.  Bestaande budgetten 

worden verruimd; 

b. aanpassing van het verhuurbeleid zodat initiatieven die gemeenschaps-bevorderend en 

dorpsgericht zijn, worden bevorderd. 

5. Er wordt een commissie in het leven geroepen met de volgende opdracht: 

a. Onderzoek de opties, met hun voor – en nadelen, om het voortbestaan van onze gemeente op de 

langere termijn, te waarborgen. Adviseer de kerkenraad in ieder geval over: 

- de organisatievorm van de kerkenraden 

- de gewenste pastorale bezetting 

- de gebruiksmogelijkheden van onze gebouwen. Hierbij hoeft geen enkele optie, zoals afstoten en 

  herbestemming, te worden uitgesloten. 

b. Communiceer tussentijds met kerkenraden en gemeentes over de voortgang, via kerkblad en 

gemeenteberaden of op een andere manier. 

c. Uiterlijk december 2021 dient dit proces afgerond te zijn, zodat in het voorjaar van 2022 besluiten 

kunnen worden voorbereid en genomen aan de hand van een op te leveren plan van aanpak. 

Deze commissie kan gezien worden als de invulling van fase 3 uit onze oorspronkelijke opdracht. 

 

Gezamenlijk gemeenteberaad op 8 september 

Inmiddels is er een eerste gemeenschappelijke gemeenteberaad gepland na de gemeenschappelijke 

kerkdienst op 8 september in de Dorpskerk. De commissie wil graag die gelegenheid benutten om 

onze conclusies en voorstellen aan de gemeente toe te lichten. We hopen dat de AK dit standpunt 

met ons deelt. De invulling van dit samenzijn zullen we met u afstemmen. 

De begeleidingscommissie, 

ds. Marianne Vonkeman, 

ds. Gilda Polderman, 

Jan-Dirk Enschede, 

Willem Passchier, 

Gerrit Out 

en externe ondersteuner Frank Dijkstra. 
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