Stellingen:
A De cijfers
1 Onze financiële positie is op dit moment nog goed. Er zijn
reserves, maar de begroting voor de komende jaren geeft
reden tot zorg. Over een langere periode gerekend ontstaan
grote tekorten. We moeten nu al beleid hiervoor maken. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de meerjarenbegroting.
Stelling: Het beeld van de meerjarenbegroting maakt ingrijpen
op termijn (in ieder geval vanaf 2019) noodzakelijk.
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Een relatief groot deel van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage
wordt opgebracht door “oudere leden”. Zo wordt 76% van de
opbrengst opgebracht door leden 60+.
Stelling: De relatief hoge bijdrage van de “oudere” leden
maakt ons extra kwetsbaar in de toekomst.
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Even los van de “tijdelijke” maatregel voor 2017 (elke week 1
van de 3 kerken dicht) is het in principe zo dat elke week in elk
van de drie kerken een eredienst wordt gehouden. Alle drie
met de zelfde insteek en vorm en in halfvolle kerken.
Stelling: Qua aantal kerkgangers kunnen we met minder dan
drie diensten toe.
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We hebben slechte ervaring met het sluiten van een kerk. Het
is de indruk dat met het sluiten van de vroegere wijkgemeente
“Wijkplaats” ook veel leden daarom zijn afgehaakt. Dit maakt
het überhaupt noemen van het eventueel sluiten van een
kerkgebouw bij voorbaat beladen. Sluiten moet geen doel op
zichzelf zijn.
Stelling: Eerder opgedane ervaringen hebben ons geleerd
daarin de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.
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Bemensing
De daling van ons ledenaantal gaat door. In het jaar 2016
daalde het ledenaantal van 2015 leden naar 1922 leden. Een
daling dus van 93 leden; dit is een daling van 4,6%. De
gemiddelde leeftijd stijgt. Het wordt moeilijker om vrijwilligers
te vinden. Daarbij zijn we steeds meer afhankelijk van een
groep die ouder wordt, al heel veel doet en nu om de leeftijd
af gaat haken. Dit terwijl we op termijn er meer nodig hebben.
Als voorbeelden noemen we de bezetting van wijkraden en de
groep “oud papier”.
Stelling: Het wordt steeds moeilijker om de bemensing op peil
te houden.
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Er zijn heel veel mensen op de één of ander wijze

eens

neutraal
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organisatorisch betrokken bij PGS. We vergaderen wat af
daardoor. Zowel wat aantal mensen als de frequentie betreft.
Mede daardoor is niet altijd helder wie waar over gaat. Nu is
betrokkenheid erg belangrijk; zeg gerust van levensbelang,
maar liever is er inzet voor kerntaken zoals het houden van
(ere)diensten, pastoraat, diaconie, vorming en toerusting en
missionair bezig zijn. Voor de toekomst van de kerk erg
belangrijk, want groei of in ieder geval minder krimp moet hier
ontstaan. In termen van de landelijke notitie kerk 2025: we
gaan terug naar de basics!
Stelling a: We zijn overgeorganiseerd.
Stelling b: De verantwoordelijkheden zijn niet altijd helder.
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Gemeente-zijn
We zijn nu een levende gemeente. Er gebeurt erg veel onder
veel enthousiasme. Alhoewel ook wij vergrijzen zijn we relatief
–in vergelijk met veel andere PKN-gemeenten- een “jonge”
kerk. We staan open voor vernieuwing en doen dat ook al in
de praktijk. Dit beeld werd ook bevestigd tijdens de laatste
visitatie.
Stelling: We willen graag een levende/levendige gemeente
zijn en blijven.
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De fusie destijds was niet een echte fusie, maar een model wat
toen het meest haalbare was.
Stelling a: Feitelijk zijn we nog steeds drie kerken /
bloedgroepen, met een laag er bovenop.
Stelling b: PGS-breed ondernemen we nog steeds maar heel
weinig. We willen meer naar één gemeente toe.
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Gemeenten waar nog groei is, kenmerken zich over het
algemeen door laagdrempelige bijeenkomsten en daarnaast
24/7 gemeente-zijn vanuit kringen en cellen. We zouden hier
veel meer mee moeten doen. Het kerk-zijn zal geleidelijk
veranderen. We moeten hier in meegaan, willen we overleven.
Stelling: We kunnen beter inspelen op een gewijzigde beleving
van kerk zijn.

