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Betreft: flankerend beleid

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,
De kerkenraad ziet in dat de voorstellen voor flankerend beleid het maximale is wat binnen de opdracht
van de commissie ‘flankerend beleid’ bereikt kon worden om in de gemeente een groter draagvlak voor
het voorgenomen besluit van de AK te creëren. Daar is waardering voor.
Keurslijf
Dat neemt niet weg dat een groot deel van de kerkenraad het op basis van de uitkomst van het proces
van ‘kennen en horen’ in september vorig jaar onbegrijpelijk en niet te verdedigen vindt, dat de AK zo
strak aan de combinatie van ‘eerst de vierplekkeuze en dan pas een nieuwe organisatiestructuur’ is
blijven vasthouden. Deze vasthoudendheid, die bepalend is geweest voor de opdracht aan de commissie
‘flankerend beleid’, maakt dat andere en wellicht betere oplossingen, niet verkend zijn.
Gemeenteberaad
De kerkenraad heeft het ‘flankerend beleid’ in een door hem op 24 januari jl. georganiseerd
gemeenteraad aan de gemeente voorgelegd en besproken. De reacties van de aanwezige gemeenteleden
varieerden van ‘dit is te verdragen’ en ‘vooruit dan maar’ tot ‘afwijzing’.
We namen het volgende waar:
• een deel van de gemeenteleden is opgelucht dat de Wilhelminakerk nog een aantal jaren voor
vieringen beschikbaar blijft;
•

een deel van de gemeenteleden heeft moeite met het feit dat nu al vastligt welke vierplekken
over 5 jaar worden afgestoten; niemand immers weet hoe de situatie in 2021 zal zijn;

•

veel gemeenteleden bepleiten een evaluatiemoment, bijvoorbeeld begin 2021, om te bepalen of de
keus voor de nu aangewezen vierplekken wel de juiste is;

•

een enkel gemeentelid ziet liever dat de keuze van de vierplekken zo snel mogelijk wordt
geëffectueerd en niet tot december 2021 wordt opgerekt;

-1–

•

een groep gemeenteleden is van mening dat het proces van besluitvorming aangaande de
vierplekkeuze niet ‘eerlijk’ en ‘volgens de kerkorde’ is verlopen en zal bezwaar aantekenen bij het
Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen.

•

inmiddels is via de Actie Kerkbalans gebleken dat 55 gemeenteleden samen ruim € 25.000 minder
aan de PGS zullen bijdragen, wanneer de AK niet op zijn voorgenomen besluit terug komt.

Draagvlak
Op basis van bovengenoemde waarnemingen schat de kerkenraad in dat in de Wilhelminakerk door het
flankerend beleid het draagvlak voor de vierplekkeuze niet vergoot wordt. Het draagvlak valt niet te
kwantificeren en of het voldoende is om als wijkgemeente mee te gaan bewegen in de voorgestelde
transitie, en daar met hand en gebed aan bij te dragen, is voor de kerkenraad echt een vraag.
Ambtsdragersoverleg
De gesprekken aan de dialoogtafels waren kritisch en open. Het is een goede zaak dat we als
ambtsdragers met elkaar zo in gesprek zijn. Toch constateerden we dat de eenheid binnen de PGS nog
ver te zoeken is. Het ambtsdragersoverleg kan volgens ons geen inzicht geven in het draagvlak voor het
voorgenomen besluit. Naar ons oordeel is het draagvlak in onze wijkgemeente niet breed aanwezig.
De vraag is hoe of met welk ‘meetinstrument’ de AK het draagvlak in de gemeente voor de vierplekkeuze
kan, dan wel gaat bepalen. De kerkenraad benadrukt het belang, dat de uitkomst van het beraad hierover
in de AK helder wordt onderbouwd en met de gemeente wordt gecommuniceerd.
Alternatief
Tot slot geeft de kerkenraad de AK het volgende mee. De kerkenraad pleit (zoals hij op 3 november
2016 in zijn reactie op het voorgenomen besluit te kennen gaf) voor de optie om eerst de nieuwe
organisatiestructuur in te voeren en effectieve maatregelen te treffen voor een proces van naar elkaar
toegroeien en het daadwerkelijk oppakken van de uitdagingen waar de PGS voor staat. De kerkenraad
verwacht dat op basis daarvan een gunstiger klimaat dan nu kan ontstaan om een verantwoorde keuze
voor de vierplekken te maken. Telkens weer blijkt dat de PGS er op dit moment nog niet toe is om een
ingrijpende keuze over de vierplekken zonder onaanvaardbare risico’s te maken.
De kerkenraad hoopt en verwacht dat de AK de hierboven genoemde waarnemingen en inzichten mee laat
wegen in zijn besluit op 16 februari. We wensen de AK daartoe alle moed en wijsheid.
Met hartelijke groet,
namens de kerkenraad van de Wilhelminakerk
Frederique Lucas, voorzitter
Piet de Gier, scriba
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