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Wat speelt er?
Heel veel dingen, die op de één of andere

manier met elkaar in verband staan. Een 

belangrijk punt is het teruglopen van de 

financiële armslag van de kerken. Dit jaar bij

de actie Kerkbalans een terugloop van vijf

procent. Een tijdelijke onderbreking? Daar lijkt

het niet op. Ook onder ons gaat de kerkverla-

ting door. En de financiële draagkracht ligt

voor een belangrijk deel bij de oudere ge-

meenteleden. Zullen de nu jongere gemeen-

teleden die bijdrage overnemen als ze ook die

leeftijd bereiken of wordt het geld dan aan

iets anders besteed? Er zijn immers veel alter-

natieven? Veel meer dan vroeger. De veron-

derstelling van een mogelijk forse terugloop

van de inkomsten en het feit dat er de laatste

tijd meer is uitgegeven dan er binnenkwam,

vragen om een stevige ingreep. 

Stel je voor: een stellage op de Plantage. De gemeente eromheen. Hervormd en

gereformeerd door elkaar. Een korte inleiding. En dan mag uit alle wijkgemeenten

iemand de grote dobbelsteen gooien. Op de vlakken staan de zes kerken. De

spanning is om te snijden. RTV-Oost staat er met z’n neus bovenop: deze oplossing

om tot een keuze van kerken te komen, hebben ze in de praktijk nog niet meege-

maakt. Als er een aantal malen gegooid is en er drie verschillende kerken ‘boven’

hebben gelegen, is de zaak rond. De spanning ebt weg. Sommigen zijn verdrietig,

anderen zien de toekomst zonnig in. Langzaam stroomt de Plantage weer leeg...

Een goed idee om het probleem van de keuze van de 

gebouwen zo op te lossen? Het scheelt veel tijd. Dat wel. 

Maar een serieuze aanpak kun je het toch niet noemen.



Waar liggen de oplossingen? 
Hebben we hier te maken met een geestelijke

crisis, die ons werelddeel al lange tijd in haar

greep heeft? Ongetwijfeld. Hoe we daarmee

omgaan, zelf, maar ook als gemeente, is een

belangrijke vraag. Maar op die vraag gaan we

in dit katern niet verder in. 

Als je naar de financiële gegevens kijkt, kun je

twee kanten op: nagaan of gemeenteleden

hun bijdragen willen verhogen én kijken naar

mogelijke structurele besparingen. Beiden

zijn belangrijk. 

Het wordt tijd om heel precies na te gaan

waar het geld allemaal aan wordt besteed. 

In een besluit van de beide Algemene Kerken-

raden wil men komen tot drie wijken en een

kleiner aantal predikanten. Hoe dat er precies

uit gaat zien is nog niet duidelijk. De samen-

werking van hervormd en gereformeerd

speelt ook een rol als we kijken naar de 

mogelijkheid om van de zes kerkgebouwen,

die er nu zijn terug te gaan naar drie gebou-

wen. De Algemene Kerkenraden ‘…hebben de

intentie om in dit brede proces samen op te

trekken en uiteindelijk een gezamenlijk besluit

te nemen over de kerkgebouwen en over de

financiële maatregelen, dat voldoende draag-

vlak heeft in alle wijken..’ Het niet meer 

gebruiken van kerkgebouwen kan ook een

belangrijke vorm van besparing opleveren.

Maar er is meer. Er zijn meer loonkosten, dan

die van de predikanten. Kan daar een bespa-

ring gerealiseerd worden? Het College van

Kerkrentmeesters van de beide gemeenten

hebben in een discussiestuk daarover een bij-

drage geleverd aan de discussie in de AK’s. En

daar, in de algemene kerkenraden, worden

uiteindelijk de besluiten genomen.

Hoe ingewikkeld is dat 
nu eigenlijk? 
De kwestie van de kerkgebouwen is behoor-

lijk ingewikkeld. Welk gebouw is voor welke

wijkgemeente een goed onderkomen? 

Wanneer is het eigenlijk een goed onder-

komen? Is de kerk groot genoeg om bij elkaar

te komen? Zijn er voldoende nevenruimten

en voldoen die aan de eisen? Of zijn die in de

kerk meer of minder makkelijk te realiseren? 

De wijkkerkenraden gaan op korte termijn

hun keuze bepalen. Een eerste en een

tweede keus. Maar wat betekent het, als je

een dure kerk kiest? Moet je dan meer op-

brengen of maakt dat niet uit? Kun je bij een

‘goedkope’ kerk meer geld uitgeven aan pas-

toraat? Wat betekent het dat je een kerk

‘hebt’? Heb je er dan ook wat over te vertel-

len? Wat wordt de nieuwe verantwoordelijk-

heid van de wijken? Vanuit welk perspectief

wordt er naar de kerken gekeken? Alleen

maar financieel? En als je een kerk niet meer

gaat gebruiken, wat gebeurt er dan mee? Ook

een gebouw dat niet gebruikt wordt, vraagt

onderhoud. U snapt wel dat het laatste woord

daarover nog niet gezegd is. Wat wel duidelijk

wordt, is dat van de wijken een creatieve 

reactie wordt verwacht: er zijn beperkingen

maar er zijn ook mogelijkheden, die benut

kunnen worden. 



Wat is er gebeurd?
De beide AK’s hebben een stuurgroep 

benoemd, die met de hulp van een extern 

adviseur (Alwin Kaashoek van KAAder Kerk-

advies) en een externe voorzitter (Jan Boer,

gemeente adviseur van de PKN) de beslissing

van de AK’s moet voorbereiden. Natuurlijk

spelen ook de wijkkerkenraden een belang-

rijke rol. En in het voorjaar kon ú al meeden-

ken over de gebouwenkeus. Daarnaast

gingen de CvK’s (de Colleges van Kerkrent-

meesters) na hoe beide kerken er financieel

voorstonden. Het heeft de nodige tijd en 

inspanning gekost al die gegevens op één

noemer te brengen.

Ook de AK’s speelden een belangrijke rol: 

ze gingen zich voorbereiden op belangrijke

vragen t.a.v. de vormgeving van de samen-

werking met elkaar, over hoe pastoraat er in

de toekomst uit zou kunnen zien. Hoe de 

solidariteit vorm moet krijgen…. 

In de wijken hebben de werkgroepen infor-

matie, die ze deelden met hun wijkkerken-

raad, verzameld over hoe de wijk invulling wil

geven aan haar opdracht en welke wensen

dat bv. voor de keuze van het gebouw met

zich meebrengt. Op verschillende manieren

waren de gemeenteleden daarbij betrokken.

Wat gaat er gebeuren?
16 september 2015 speelt in het hele tijdpad

een belangrijke rol. U krijgt te horen welke

stappen er inmiddels zijn gezet in het keuze-

proces. Ook krijgt u informatie over de moge-

lijkheden en onmogelijkheden van de

verschillende kerkgebouwen en over de 

dilemma’s waar we voor staan.

Op dat moment zijn de wijkwerkgroepen 

ook geïnformeerd en helpen ze met hun

overwegingen de kerkenraden met hun 

eerste en tweede keuze. Die keuzes moeten

half oktober gemaakt zijn.

Vervolgens is het aan de stuurgroep om met

een advies naar de AK’s te komen. Uiteindelijk

valt daar een ‘voorgenomen besluit’. En ook

daarop kunt u als gemeentelid reageren. 

Pas na uw reacties zullen de beide AK’s een

definitief besluit nemen.

Hoe creatief 
is úw wijk-
gemeente?



Wat is uw rol?
Via de stukken in het kerkblad, die na te lezen

zijn op de verschillende websites werd u op

de hoogte gehouden van de laatste ontwik-

kelingen tot nu toe. Via dit katern kunt u zich

een idee vormen over de inhoud van de 

gezamenlijke gemeente-avond van gerefor-

meerden en hervormden op 16 september.

Op die avond kunt u ook uw vragen en 

suggesties kwijt. En we vragen uw gebed voor

dit proces en allen die erbij betrokken zijn.

Kortom: we rekenen op uw komst op 

16 september.

Waarom doen we het 
nu eigenlijk? 
Hoofddoel van de hele operatie is het weer

gezond maken van de financiële basis, zodat

we ook in de toekomst vanuit onze eigen wijk-

gemeente –wellicht op een nieuwe manier-

invulling kunnen geven aan onze roeping 

gemeente van Christus in deze wereld te zijn.

Krijgt de predikant
op termijn een
nieuwe rol?



Kerkelijk Bureau
Burgwal 59, Kampen

Telefoon (038) 331 42 65
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Gezamenlijke gemeente-avond
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