
VERSLAG OPEN AVOND “HEILIGE HUISJES” OOSTERKERKGEMEENTE 14 JUNI 2018

Aanwezig van de werkgroep: Jannetta Schoemaker, Bina Schouwstra (notulist), Henk ter 
Steeg (voorzitter)

Overige aanwezigen: 10 personen (uit privacy overwegingen namen weggelaten)

Opening door Henk ter Steeg

Na een voorstelrondje geeft Henk een toelichting op de stand van zaken van het project.  Zie 
ook de website van de Heilige Huisjes.
Van belang is om goed in de gaten te houden en dit ook steeds weer te benadrukken in de 
communicatie, dat het project bedoeld is om op termijn voldoende pastoraat te kunnen 
aanbieden aan gemeenteleden. Daar hangt een financieel plaatje aan.  

Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van alle gebouwen en is een rapport opgesteld 
van de doorlichting van het kerkelijk bureau. De wijkwerkgroepen hebben hun inventarisatie 
van de huidige status van hun wijkgemeente opgesteld en hun visie op de toekomst op korte 
en langere termijn. De gegevensverzamelende fase is nu klaar. Vanavond is bedoeld om 
gemeenteleden gelegenheid te geven zich nader te informeren over het project en hun 
suggesties, opmerkingen, aandachtspunten te delen gedurende het proces.

Nieuwe fase 

De voorzitters van alle wijkwerkgroepen en het professionele projectteam blijven de 
komende tijd wekelijks bij elkaar komen, met uitzondering van de schoolvakantie. Zij gaan nu
breed kijken naar alle mogelijke scenario’s, geen enkele uitgezonderd. Van daaruit vindt een 
uitwerking plaats naar 3 realistische scenario’s, waarvan er één als voorkeur zal worden 
uitgewerkt. De presentatie daarvan vindt op 24 september plaats aan de Algemene 
Kerkenraad (AK).

Voorbeelden van wijzen waarop naar de scenario’s gekeken gaat worden (doch niet 
uitputtend opgesomd) is bijvoorbeeld op “kleur” van de gemeenten, alle wijkgemeenten 
opheffen, splitsen van de PGZ, wijkgemeenten naar doelgroepen, bijvoorbeeld leeftijden. 
Meer gemeenten in één gebouw kan ook.

In oktober worden de scenario’s voorgelegd aan de wijkgemeenten, zodat gemeenteleden 
gelegenheid hebben hierop te reageren. In de AK van 29 oktober is het de bedoeling om een 
besluit te nemen. 

Reacties en opmerkingen (uit privacyoverwegingen namen weggelaten maar zijn bekend)

 We willen over 20 jaar ook een gezonde kerk zijn. Hoe bereiken we dat?

 In het verleden is de methode gebruikt om wijkgemeenten samen te voegen en 
daarmee een kerkgebouw te sluiten. Dat geeft ook veel afbreuk van kerkleden.

 Van belang is om actie te ondernemen om instandhouding te bereiken en de tendens 
van afname van leden te vertragen en liefst om te keren naar groei.



 Bij de scenario’s die zullen worden uitgewerkt wordt rekening gehouden met de 
prognoses. Als de prognoses meevallen zullen de scenario’s ook kunnen worden 
bijgesteld of het tempo van invoeren daarvan. 

 Van groot belang is om de wijkgemeente te inspireren.

 Er is een stimuleringsfonds door de PGZ open gesteld. Wijkgemeenten kunnen 
daarvoor plannen indienen voor vernieuwingsprojecten. Dat hoeft niet door de 
kerkenraad te worden bedacht maar het fonds zou juist ook door gemeenteleden 
moeten worden aangesproken. Dit staat los van de projectgroep Heilige Huisjes en is 
een inhoudelijk project dat tegelijkertijd kan (beter is: moet) lopen om de 
betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten.

 Wordt gebruik gemaakt van ervaringen in vergelijkbare steden? Ja, de professionele 
adviseurs zijn voormalige gemeenteadviseurs van de PKN die op diverse plaatsen in 
het land dit soort projecten doen. 

 De kerkenraad is ook aan het kijken naar verdieping en modernisering: zie de 
georganiseerde Ronde Tafelgesprekken en er wordt nagedacht over een speciaal 
traject voor vernieuwing.

 Er wordt opgemerkt dat de laatste tijd geregeld nieuwe mensen zijn bij de 
kerkdiensten. Proberen om deze mensen aan te spreken. Taak voor alle 
gemeenteleden. Goed dat de ouderling van dienst dit specifiek doet aan het begin 
van de dienst.

 De jeugd vanaf 14 à 15 jaar is een probleem om vast te houden. Vaak komen ze dan 
niet meer. Hoe houden we ze vast?

 Het veel moeilijker om ergens vrijwilligers voor te vinden van een aantal jaren terug. 
Betrokkenheid is minder, binding is losser. Men wil alleen incidenteel wat doen.

 Binding is het centrale woord. Dat begint met communicatie. Deze moet meer en 
duidelijker over diverse onderwerpen. Een voorbeeld is dat de Oosterkerk samen met
de Sionskerk een pilot is van de PGZ voor een energiebesparingsproject. Behalve een 
paar ingewijden is niemand die hiervan af weet, terwijl het energiebewustzijn hoog is
onder kerkleden.

 Het is de bedoeling dat iedere wijk open in het project “Heilige Huisjes” staat en niet 
bij voorbaat vast wil houden aan hun eigen gebouw. Over gebouwen wordt nu nog 
niet gesproken. Eerst wordt een schets gemaakt van de toekomst van de 
wijkgemeenten.

 Het onderzoek naar de gebouwen dat op de website staat, ziet er erg zorgvuldig uit.

 Uit de analyse blijkt dat er een grote diversiteit in geloofsstromen is in de PGZ, onder 
te verdelen in 3 hoofdstromen.

 Er wordt gesproken in het onderzoek van de wijkgemeenten over twee tijdslijnen. 
Daar zitten wel hele elementaire verschillen tussen.



 Misschien moeten we wel heel anders gaan denken over de financiering van de kerk 
en is Kerkbalans verouderd. Wat te denken van crowdfunding, betalen per activiteit, 
etc.

 Er wordt gevraagd wat in de jaarrekening van de PGZ de bijdrage andere organen 
inhoud van € 98.000. (antwoord notulist: de PGZ is verplicht een percentage van de 
totale baten af te dragen aan landelijk. Over 2017 is dat volgens de concept.

jaarrekening ca. € 67.000. Daarnaast bestaat deze voor ca. € 30.000 uit aanslag en 
kosten solidariteitskas en ca. € 5.000 overige).

 Misschien zijn we in 2030 wel een gemeente zonder gebouw of met andere tijden 
van openstellen, denk ook aan de initiatieven die plaatsvinden aan de Zuidas in 
Amsterdam.

 Er zijn diverse reacties ontvangen van gemeenteleden. De kerkenraad wil graag 
gebruik maken van deze reacties. Mogen deze worden doorgestuurd naar de scriba? 
Bina zal iedereen per e-mail benaderen om toestemming en pas daarna doorsturen.

Zie ook: www.heiligehuisjeszwolle.nl


