Gemeenteavonden over “kerk 2030”
Zoals bekend (in een eerdere OP WEG informeerden wij u daarover) zijn we als kerkenraad de
afgelopen periode hier druk mee geweest. De uitkomst van deze discussie is samengevat in een
negental stellingen rondom de thema’s “de cijfers”, “bemensing” en “gemeentezijn”. Op 15, 17 en 18
mei hebben we drie gemeenteavonden georganiseerd in de drie kerken om een en ander toe te
lichten, maar ook om een ieder de gelegenheid te geven om bij één daarvan aanwezig te zijn en
zijn/haar mening te geven. In totaal hebben ruim 150 leden een avond bezocht en we hebben met
elkaar op een open en constructieve wijze gesproken over de gegeven stellingen. We hebben 130
ingevulde formulieren terugontvangen.
De uitkomsten zijn hieronder opgenomen. Als (kleine) kerkenraad hebben we de conclusie getrokken
dat de gemeente de voorgelegde stellingen in grote mate onderschrijft. Bij de ene stelling wat meer
dan bij de andere. Na de vakantie zal er een commissie benoemd worden die hiermee aan de slag
gaat. Ook zullen alle daarbij genoteerde opmerkingen daarin worden betrokken. Nogmaals roepen
we een ieder op om de komende tijd meningen / adviezen te delen met de kerkenraad. Aarzel niet
om contact met ons op te nemen. We hechten erg aan uw inbreng. We zijn ons er van bewust dat we
de komende jaren voor ingrijpende beslissingen staan en willen hierin samen met de gemeente
optrekken.
Uitkomsten:
DE CIJFERS:
Stelling 1: Het beeld van de meerjarenbegroting maakt ingrijpen op termijn (in ieder geval vanaf
2019) noodzakelijk.
Eens: 97%

Neutraal: 2%

Oneens: 1%

Stelling 2: De relatief hoge bijdrage van de “oudere” leden maakt ons extra kwetsbaar in de
toekomst.
Eens: 93%

Neutraal: 5%

Oneens: 2%

Stelling 3: Qua aantal kerkgangers kunnen we met minder dan drie diensten toe.
Eens: 77%

Neutraal: 16%

Oneens: 7%

Stelling 4: Eerder opgedane ervaringen hebben ons geleerd daarin de grootst mogelijke
zorgvuldigheid te betrachten.
Eens: 95%

Neutraal: 5%

Oneens: 0%

BEMENSING:
Stelling 5: Het wordt steeds moeilijker om de bemensing op peil te houden.
Eens: 97%

Neutraal: 3%

Oneens: 0%

Stelling 6a: We zijn overgeorganiseerd.
Eens: 61%

Neutraal: 36%

Oneens: 3%

Stelling 6b: De verantwoordelijkheden zijn niet altijd helder.
Eens: 73%

Neutraal: 25%

Oneens: 2%

GEMEENTE ZIJN
Stelling 7: We willen graag een levende/levendige gemeente zijn en blijven
Eens: 98%

Neutraal: 2%

Oneens: 0%

Stelling 8a: Feitelijk zijn we nog steeds drie kerken / bloedgroepen, met een laag er bovenop.
Eens: 82%

Neutraal: 14%

Oneens: 4%

Stelling 8b: PGS-breed ondernemen we nog steeds maar heel weinig. We willen meer naar één
gemeente toe.
Eens: 75%

Neutraal: 13%

Oneens: 12%

Stelling 9: We kunnen beter inspelen op een gewijzigde beleving van kerk zijn.
Eens: 80%

Neutraal: 18%

Oneens: 2%

