
Welkom!  

 

op de centrale gemeenteavond van 
Gereformeerd en Hervormd Kampen  

15 november 2017 



Indeling 

• Opening 

• Toelichting op de stappen die tot nu toe zijn 
gezet 

• Flitsgesprekken 

• Pauze 

• Uit de zaal: dilemma’s 

• Sluiting 



Psalm 46:4,6 (berijming 1773) 
 

 De Heer', de God der legerscharen, 

 Is met ons, hoedt ons in gevaren. 

 De Heer' de God van Jakobs zaad, 

 Is ons een burg, een toeverlaat. 

 Komt, wilt op 's Heeren daden merken; 

 Aanschouwt des Hoogsten grote werken; 

 Zijn macht, die nooit te stuiten is, 

 Maakt d' aarde tot een wildernis. 
 



Psalm 46:4,6 (berijming 1773) 
 

 De Heer', de God der legerscharen, 

 Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

 De Heer', de God van Jakobs zaad, 

 Is ons een burg, een toeverlaat. 
 



Psalm 46 (NBV) 
 

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten.  

Op de wijs van ‘De jonge vrouwen’. Een lied. 

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,  

een betrouwbare hulp in de nood. 

3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde  

en storten de bergen in het diepst van de zee. 

4 Laat de watervloed maar kolken en koken,  

de hoge golven de bergen doen beven. Sela 



 

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van 
God, Een vaste burcht, de heilige woning van de 
Allerhoogste. 

6 Met God in haar midden stort zij niet in,  

vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 

7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,  

zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. 

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,  

onze burcht is de God van Jakob. Sela 



 

9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,  

verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 

10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,  

bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,  

wagens verbrandt hij in het vuur. 

11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,  

verheven boven de volken, verheven boven de 
aarde.’ 

12 De HEER van de hemelse machten is met ons,  

onze burcht is de God van Jakob. Sela 



Psalm 46 
 

De HEER van de hemelse machten is met ons,  
onze burcht is de God van Jakob. Sela 

 



“U bent mijn schuilplaats, Heer” (Opwekking 176 ) 
 

U bent mijn schuilplaats Heer, 

U vult mijn hart steeds weer 

met een verlossingslied. 

Telkens als ik angstig ben, 

steun ik op U. 

Ik vertrouw op U. 

Als ik zwak ben, ben ik sterk 

In de kracht van mijn Heer. 



Gisteren – vandaag - morgen 

• Wat is er tot nu toe gebeurd? 

• Waar staan we? 

• Wat zijn de stappen die we nu gaan zetten? 

 

• Gemeenteavond 4 april 2017 

• Ondertekening intentieverklaring 

• Toelichting werkplan 

• Inbreng voor het beleidsplan  



4 april 2017: Intentieverklaring 

De Hervormde Gemeente in Kampen en de Gereformeerde 
Kerk van Kampen hebben de intentie zich te verenigen en 
willen alle voorbereidingen daartoe in gang zetten. Zij doen 
dat in voortdurend overleg met de wijkkerkenraden om 
samen met hen de identiteit en de continuïteit van de te 
vormen Protestantse Gemeente Kampen te borgen.  
• Drie wijkgemeenten: een hervormde wijkgemeente; 

twee protestantse wijkgemeenten 
• Iedere wijkgemeente eigen identiteit 
• ‘De verscheidenheid in de gemeente tot haar recht laten 

komen en tegelijkertijd één zijn’ 
• Géén andere partners betrokken bij dit proces  
 
 



Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Verenigingsbesluit 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting werkplan 

4 documenten: 

- Hoe het werk  
regelen 

- Op welk beleid 
aanspreekbaar 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Plaatselijke Regeling 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan 
 
 
 
 
 
 
 

Notariële Acte 
 
 
 
 
 
 
 



Bestuurlijke zaken 

• Opstellen beleidsplan. Door AK’s met inbreng van 
diakenen, kerkrentmeesters, wijken, AK commissies, 
predikanten, gemeenteleden 

• Belangrijke onderwerpen: 

– Gemeentestructuur, identiteit 

– Solidariteit, verhouding wijk-centraal 

– Professioneel Pastoraat 

– Financieel meerjarenbeleid 

– AK en AK commissies 

• Opstellen formele documenten 

 

 



Kerkrentmeesterlijke zaken 

• Structuur en manier van werken van het 
gezamenlijke College van Kerkrentmeesters 

• Verantwoordelijkheden en taken centrale college en 
eventuele wijkraden 

• Financieel meerjarenbeleid 

• Financiële en ledenadministratie, kerkelijke bureaus 

• Beheer en onderhoud gebouwen 

• Personeelsbeleid 

• Geldwerving 

• Opstellen notariële actie 



Diaconale zaken 

• Structuur en manier van werken van het 
gezamenlijke College van Diakenen, positie ZWO 

• Centrale en wijk verantwoordelijkheden en taken, 
eventuele wijkraden 

• Collecterooster 

• Kerkradio 

• Afvaardigingen naar instanties 

• Financieel meerjarenbeleid 

• Opstellen notariële acte 



Activiteiten     2017     2018     2019
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Algemene Kerkenraden
Intentieverklaring

AK bespreking hoofdonderwerpen beleidsplan

AK bespreking uitwerking CvD, CvK, commissies

Eerste concept besluit

Verwerking commentaar

Voorlopig besluit

Definitief besluit

Procedure bij Classis en Notaris

PGK een feit

Colleges van Diakenen
Meedenken over kader 

Uitwerking

Opstellen stukken

Verwerken commentaar

Colleges van Kerkrentmeesters
Meedenken over kader 

Uitwerking

Opstellen stukken

Verwerken commentaar

AK Commissies
Uitwerking gezamenlijke structuur

Wijkkerkenraden
Intentieverklaring

inbreng punten en visie

Commentaar op concept

Centrale ambtsdragers vergaderingen

Gemeenteleden
Commentaar op concept

Centrale gemeente avonden

Kennen en horen

Aanpak 



Proces van goedkeuring 

• Concept besluit bespreken in gemeente 

• Principe besluit kerkenraden 

• Kennen en horen gemeenteleden 

• Behandeling door het breed moderamen van 
de classicale vergadering 

• Civielrechtelijke formaliteiten  

• Definitief besluit kerkenraden 

• Passeren notariële fusieacte 

 

 



Aanpak samengevat 

• 3 werkgroepen 

• 2 fasen 

• 4 gemeenteavonden 

• 2 ambtsdragersbijeenkomsten 

• Commentaar concept, kennen en horen, classis, notaris 

• Planning DV en op basis van inzichten nu 

– concept geschat eind april 2018 

– definitieve besluit geschat december 2018 

– PGK voor zomer 2019 

 

 



4 april: zes vragen ‘aan de zaal’ 

• Hoe kunnen we als PGK het licht van het Evangelie krachtig laten schijnen? 
Eenheid, openheid, vertrouwen, actief, aantrekkelijke gemeente 

• Wat is nodig om kinderen een plek te geven? Ruimte, laagdrempelig, 
vóórleven in eensgezindheid. 

• Hoe kunnen we elkaar als wijken blijven vasthouden? Eén basis, samen 
zingen en bidden, gelijktijdig avondmaal, gezamenlijke diensten en acties. 

• Welke bagage wilt u de PGK meegeven? De Bijbel als reisgids, respect voor 
de geschiedenis en traditie van beide kerken. 

• Hoe ziet je droom voor de PGK over vijf jaar eruit? We weten niet anders, 
zichtbaar uit welke Bron we leven. 

• Wat wilt u doorgeven uit de flitsgesprekken? Voortvarend doorgaan, ook 
traditie vasthouden, ‘een kerk waar de straat dwars doorheen loopt.’  



Waar staan we nu? 

• We zitten ‘op schema’ – kleine uitloop die 
planning (nog) niet in gevaar brengt 

• Diaconale zaken: goede voorbereiding, stukken 
worden nu opgesteld, bespreking in AK in 
december 2017 

• Kerkrentmeesterlijke zaken: CvK’s trekken in 
gezamenlijkheid op, begroting en kerkbalans 
2018, bespreking stukken begin 2018 

• Centrale Ambtsdragers vergadering geweest op 4 
april. Bezinning ahv voordracht ds. Plaisier en 
groepsbespreking 

 



Waar staan we nu – bestuurlijke zaken 

• Vier deelgebieden: 

1. Identiteit en gemeentestructuur 

2. Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid 

3. Professioneel pastoraat 

4. Positie en taken Algemene Kerkenraad in 
relatie tot de wijken 



Identiteit en gemeentestructuur 

• Tekst is door de AK’s vastgesteld 
 
Identiteit - Eenheid in veelkleurigheid 
Samen zijn we één gemeente van Christus. Tegelijk is er 
veelkleurigheid. Elke wijk heeft ‘eigen’  gezicht. Wijken vullen 
elkaar aan. Verschillen mogen niet leiden tot verwijdering. 
Oprecht met elkaar in gesprek blijven. 
Identiteit - Ruimte 
Basis van gemeentezijn in de wijkgemeente. Verschillen 
worden gerespecteerd. Geen onverschilligheid: vanuit 
betrokkenheid het voortgaand geloofsgesprek voeren. Basis: 
het verzoenende en bevrijdende Woord. De ‘spelregels’ 
worden in een aparte commissie nog uitgewerkt. 

 



Identiteit en gemeentestructuur (2) 

Identiteit – Palet 

Veelkleurigheid bewaren. Balans kan veranderen. Samen 
gemeente: solidariteit. Drie wijken zijn nu 
toekomstbestendig. Ondergrens: altijd vieringen en 
pastoraat vanuit eigen identiteit. 

Gemeentestructuur – Vormen en ontwikkelingen 

Niet afsluiten voor andere vormen. Basis zijn de huidige drie 
wijken. 

Huidige structuur ‘staat’. Samenwerking met anderen? 
Opdracht samen één te zijn. Nu eerst huidige proces. 
Veranderingen daarna? Eerst terug naar de gemeente. 

 



Identiteit en gemeentestructuur (3) 

Gemeentestructuur – Geografische grenzen 

Geografische wijkgrenzen zijn afgestemd. Gereformeerde 
leden in B: pastorale zorg vanuit andere wijk. Aandacht 
voor buitengrenzen 

Gemeentestructuur – Ledenregistratie 

Ledenadministraties samen. Bronkerk blijft duidelijk. 
Aandacht voor nieuw ingekomenen. 

Gemeentestructuur - Volkskerk en keuzekerk 

PGK is combinatie van geografie (elke straat is ingedeeld) 
en identiteit. Mensen zijn vrij in hun keuze. 



Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid 

• Nota op hoofdlijnen vastgesteld; afronding voor 
eind 2017 

• Basis: drie gemotiveerde en actieve wijken, op 
elkaar betrokken en samen één gemeente 

• Grondgedachte: alle leden zijn gelijk; de wijken 
zijn solidair; financieel-juridische aspecten 
centraal; uitvoering zoveel mogelijk decentraal; 
begroting gaat over beleidskeuzes 

• Wijkplannen door de wijken opgesteld, in het 
totaal van de PGK gewogen, onder 
wijkverantwoordelijkheid uitgevoerd. 
 



Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid (2) 

• We zijn solidair met elkaar! 
• Besluit september 2015: kosten gebouwen worden 

gezamenlijk gedragen; elke wijk in beginsel minimaal één 
predikant; zoveel verantwoordelijkheden in de wijken. 

• Alle kosten van de ‘basisconfiguratie’ centraal gedragen. 
Verantwoordelijkheid voor de uitvoering zoveel mogelijk bij 
de wijken. 

• VVB zo mogelijk decentraal geïnd; doorgesluisd naar 
centrale kas. Uit het geheel worden de centrale kosten en 
de ‘basisconfiguratie’ betaald. 

• ‘Overschot’: wijken krijgen hun procentuele bijdrage aan 
het geheel ‘terug’.  



Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid (3) 

• Iedere wijk maakt een jaarplan 

• Financiering combinatie van centrale gelden en gelden 
die via de wijkkas (collecten) binnenkomen 

• Wijken kunnen acties voeren: 80% naar de wijk, 20% 
naar de centrale kas. Het actiemoment wordt centraal 
afgestemd. 

• ‘Extra’ opbrengsten zijn bedoeld voor incidentele 
verplichtingen. Bij structurele verplichtingen altijd 
toestemming nodig van CvK/AK. 

• Geld is geen doel op zich, maar middel om samen 
solidair gemeente te zijn! 

 

 



Professionele pastoraat 

• Nota op hoofdlijnen vastgesteld; definitieve invulling 
afhankelijk van  nota solidariteit. Vóór eind 2017 

• Predikant essentieel voor de gemeente: herder, leraar, 
geestelijk leider 

• Professioneel pastoraat: predikanten en kerkelijk werkers 
• Verankerd in de wijken; AK stelt alleen de kaders (capaciteit 

en verdeling) 
• Wijkgemeente bepaalt identiteit en karakter te beroepen 

predikant; samen bepalen zij de accenten in pastoraal 
beleid 

• Bij bepaling capaciteit is de hoeveelheid gemeenteleden 
per wijk uitgangspunt 



Professionele pastoraat (2) 

• Besluit mei 2016: 5,2 fte predikant en 1,6 fte kerkelijk werker. 
Argument: zo weinig mogelijk veranderen in fase van toenadering 
hervormd en gereformeerd. 

• Bezetting moet op termijn omlaag, gezien de opbrengsten van de 
VVB. 

• Basis is: voor iedere wijk één predikant als geestelijk leider en 
inspirator, aangevuld met kerkelijk werkers voor specifieke taken: 
vaste kern met flexibele ‘schil’. 

• Besluit over norm in AK-vergadering van november. Overgang naar 
nieuwe situatie met respecteren huidige verplichtingen 

• Aandacht voor werkdruk – ’40 uur’. Predikant en wijkkerkenraad 
maken jaarlijks samen een werkplan of een werkverslag.  

• Mogelijkheid predikanten over wijkgrenzen heen in te zetten 
minder aan de orde vanwege de identiteit van de wijken; wel zijn er 
minder identiteitsgevoelige centrale taken. 



Positie en taken AK in relatie tot de wijken 

• Onderdelen nog verder uitwerken; afronding zo 
spoedig mogelijk (uiterlijk januari 2018) 

• Beide kerken kozen voor zelfstandige wijkgemeenten 

• In beide kerken bestaan ‘AK-commissies’ 

• Hervormd: Jeugddiensten, Kerk en Israël, 
Vertrouwenspersonen, Zending 

• Gereformeerd: Vorming en Toerusting, Archief, ZWO 

• We moeten beslissen wat we in de wijken en wat we 
op AK-niveau doen 



Positie en taken AK in relatie tot de wijken (2) 

• Bij de wijk: verbinding met identiteit, grotere 
betrokkenheid van gemeenteleden 

• Bij de AK: gezamenlijk gezicht naar buiten, 
samenbinding van de gemeente als geheel, 
leren en profiteren van elkaar 

• Voorstellen liggen bij de AK 

• Er liggen ook voorstellen voor de 
samenstelling van de AK en de rol van het 
(groot) moderamen. 



Flitsgesprekken 

• Zoek een fotokaartje,  

• dat u vindt passen bij uw 
wijkgemeente 

• Bespreek dat met minimaal één lid 
van een andere wijkgemeente 



Pauze 



Vragen aan de zaal 

Zeven dilemma’s op flappen aan de muren: 

Plak een rondje ergens op schaal van 1 tot 10 

Schrijf uw opmerkingen, overwegingen, 
argumenten en ideeën eronder op post-its 

 

NB Het gaat niet om de meeste stemmen, maar 
om de verscheidenheid aan opmerkingen 



Gezang 442: 1,2,4 (Liedboek vd Kerken 1973) 
 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 



 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 



 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 



 

Wel Thuis! 


