Commissie toekomst visie 2030
Na de installatie van de commissie op 23 november hebben we als commissie op 18
december 2017 voor het eerst inhoudelijk vergaderd.
Zoals al eerder aangegeven gaan we ons allereerst richten op de vraag wat voor gemeente
we willen zijn in de toekomst. We hebben een rondje gedaan hoe we als individuele leden
daarover denken. Zaken als de rol / inhoud van de zondagsdiensten, het kerk zijn door de
week, de wijkindeling en het nut van drie kerkgebouwen kwamen daarin langs. Het was nog
maar een eerste verkenning, maar direct werd duidelijk dat het om belangrijke en gevoelige
vraagstukken gaat en dat we hierin uiterst zorgvuldig zullen moeten handelen. We willen de
gemeente hierbij nadrukkelijk betrekken. Hoe we dat gaan doen bespreken we in een
volgende vergadering.
De wijkraad Hoeksteen heeft op eigen initiatief een visie gegeven over hoe bij hun hierover
gedacht wordt. We zijn erg blij met dit initiatief en hebben de andere twee wijken inmiddels
uitgenodigd dit voorbeeld te volgen. Overigens willen we ook nadrukkelijk alle andere
groepen, maar ook individuele leden van onze kerk uitnodigen om actief met ons als
commissie mee te denken. U kunt de leden van de commissie (Henri van der Ree en Adrie
van der Vegt namens de Hoeksteen; Jan Frankema en Elly van der Laan namens de
Semsstraatkerk; Gijs Bruikman en Alle Alserda namens de Poststraatkerk) daarvoor
benaderen. Wilt u contact met onze voorzitter dan kunt u contact opnemen met Tine Klei
(email: kerkenwerk@tinekeklei.nl). Ook hebben we als commissie een mailadres
aangemaakt; te weten commissietoekomstvisie2030@gmail.com Ook hier kunt u gebruik
van maken.
Tot slot doen we alvast een korte verkenning met betrekking tot de thema’s “bemensing” en
“financiële cijfers”. We stellen vast dat er steeds meer signalen binnenkomen (iedereen
heeft voorbeelden) dat we bijna niet meer in staat zijn alles zoals we gewend zijn te doen in
de lucht te houden. We trekken het gewoon niet meer allemaal met elkaar. Er zullen keuzes
gemaakt moeten worden. Ook geeft de meerjarenbegroting over enkele jaren niet
aanvaardbare tekorten. Niets doen is dus gewoon geen optie meer. Dat besef leeft unaniem
in de commissie.
We sluiten af met de conclusie dat ons een stevige klus wacht, maar vanaf het eerste
moment is er binnen de commissie een klik en is er veel vertrouwen in de onderlinge
samenwerking. Dit onder leiding van een deskundige en plezierige voorzitter. Kortom: we
gaan er met vertrouwen mee aan de slag.
Namens de commissie,
Alle Alserda

