Opdracht commissie toekomstvisie 2030
In de voorgaande OPWEG is toegezegd u te informeren over de door de kerkenraad aan de
commissie toekomstvisie 2030 verstrekte opdracht. Hierna volgt integraal de tekst van de gegeven
opdracht:
In het voorjaar 2017 heeft de kerkenraad een inventarisatie gemaakt waar we als PGS (PKN
Gemeente Stadskanaal) staan en wat – bij ongewijzigd beleid- de verwachtingen zijn voor de
komende jaren. Dit is samengevat in stellingen rondom de thema’s “cijfers”, “bemensing” en
“gemeente-zijn”. Vervolgens zijn deze stellingen in drie gemeenteavonden voorgelegd aan de
gemeente met de vraag of de gemeente dit onderschrijft. De uitkomst hiervan was dat de gemeente
in zeer grote meerderheid zich hierin herkend. We stellen dus vast dat er draagvlak is voor de
situatiebeschrijving en er de wil / wens is om hiermee aan de slag te gaan.
De kleine kerkenraad benoemt nu een commissie die, met als uitgangspunt de eerder genoemde
stellingen, voorstellen gaat formuleren om onze PGS (weer) toekomstbestendig te maken. We
verwachten een eerste rapportage medio volgend jaar. Per thema willen we de richting van oplossing
enigszins inkaderen en wel als volgt:

Gemeentezijn
Dit is het belangrijkste punt. Al het andere is daarvan een afgeleide. Een herbezinning op onze bron,
missie en visie in deze veranderende tijden is nodig. Wat voor gemeente willen we in de toekomst
zijn? We kunnen de kerk zoals die de afgelopen 50 jaar gefunctioneerd heeft (met al haar
commissies e.d.) moeilijk in stand houden, maar wellicht dat er op een andere manier weer heel veel
mogelijk is. Waar leggen we prioriteit? Wat kunnen we wellicht leren van andere gemeentes.
Gemeentes die levendig zijn, die in hun omgeving een kerk met smoel en karakter zijn en die in hun
omgeving op een goede manier handen en voeten proberen te geven aan het evangelie.

Cijfers
We gaan er van uit dat er in 2022 en daarna weer een (bijna) sluitende meerjarenbegroting is. In
beeld moet worden gebracht welke maatregelen daar voor nodig zijn. Alle mogelijkheden liggen
open voor gesprek.

Bemensing
Gelet op de ontwikkeling van ons ledenbestand en de leeftijdsopbouw moet er van uitgegaan
worden dat de beschikbare capaciteit in aantal de komende jaren drastisch daalt. Wat betekent dit
voor onze organisatie, wijkindeling en activiteiten? Hoe kunnen we de (organisatie)structuur van de
PGS zo aanpassen dat hij werkbaar en efficiënt is naar de toekomst toe? En hoe kunnen we een grote
groep meer en nadrukkelijk bij het “kerkwerk” betrekken. We willen graag dat het dit jaar
uitgebrachte rapport “kerk 2025” van PKN landelijk hierbij wordt betrokken. Back-to-the basic!
De kerkenraad.

