
Protestantse Gemeente Hoogeveen
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Hoogeveen, 31 januari 2A23

Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Hoogeveen

Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,

Hierbij treft u de reactie aan van de Gereformeerde wijkgemeente Centrum (GwC) op
de door de AK gestelde vragen over het 'Perspectief PGH'. Deze reactie bevat ook
aanbevelingen aan AKCvK ter overweging bij de vervolgbesprekingen in dit traject.
De reacties staan op de bijgevoegde bijlage.

De GwC heeft twee gemeentebijeenkomsten gehouden, waarbij zoveel mogelijk
'bottom-up' reacties en meningen van gemeenteleden zqn verzameld. Deze reacties
en meningen waren ten dele gericht op het gemeentezijn binnen de eigen
wijkgemeente. Hierbij is wel de situatie van de hele Protestantse Gemeente
Hoogeveen (PGH) betrokken.

Dit proces leverde voor ons als wrjkgemeente ook signalen op voor verbeteringen in
ons gemeentezijn. Bijv. t.a.v. de jongere leden. We zrln van plan om, los van het
Perspectieftraject, hierover met elkaar in gesprek te blijven. Alle meningen over het
Perspectief-traject zijn vervolgens op een kerkenraadsvergadering (en daarna in
onderlinge schriftelijke communicatie) meegewogen om tot de voor u liggende reactie
te kunnen komen. Deze reactie is ten slotte op een derde gemeentebijeenkomst
besproken met de gemeenteleden.

ln de gesprekken kwamen de zorgen van de gemeenteleden naar voren, maar ook
de kansen om samen met de andere wijkgemeenten goede vormen te vinden voor
betere vooruitzichten. "We geloven in één God en dat maakt ons sterk. Dit biedt
kansen voor verandering en we zetten de schouders eronder. Laten we ook
oproepen tot gebed"!

Met vriendelrlke groet namens de Gereformeerde wijkgemeente Centrum,
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Bijlage

D-e A Ë*v re g eq l tl §rL § : W§i&, § em ee n §* 
" 
m s§ a t i te § É e Ë', q ea s raf i s s& e § § gsi n o

Wj beschCIuwËn onze wijkgemeente als een hechte gemeen$chap rondom Woord,
Gebed en Samenzang, maar ook bij het pastoraat en andere door-de-weekse
activiteiten. Ëen warme en onderling zeër verbonden wrlkgemeente binnen de
tradities en uitgangspunten van de PKN, waarbij pastoraat als heel belangrijk wordt
ervaren. Hierbij horen ook woorden als respect, omzien naar elkaar, toegankelijkheid
en ruimt* geven.

De iaevreging "Gerefsrmeerd" is antstaan tijdens het íusieproces in Zfi"ï3. De GwC
heeft in die periode aan de HwC toestemrning gevraagd om de naam Pnotestant te
mogen gebruiken. Dit verzoek is door de h,lwC afgewezen. Volgens de
administratieve regels van het PKN-Dienstencentrum te Utrecht kunnen een
Protestantse wijkgemeente en een Hervonmde wijkgemeente niet samen binnen
dezelfde geografische grenzen bestaan. Vandaar de toevoeging Geneformeerd, maar
vaij voelen ons maer een Protestants* wijkgemeente dan een Gereformeerde
g*meente.

We zijn van mening dat het voortbestaan van een wijkgemeente belangrijker is dan
het bezit of gebnuik van gebouwen. Of kerkdiensten in een kerkgebouw, een
sportzaal of buurtgebouw worden gehouden, is uiteindelijk geen hoofdzaak. Het
voortbestaan van de wijkgemeefite, met alles wat daarbij hoort, wel. Als
wijkgemeenten elkaar onderling vinden, kan dit ieiden tot vergaande vormen van
samenwerken en sarnen delen, maar "verplicht samengean, van bov*naf opgelegd"
moet wat ons betreft zo iang ats mogelijk vermeden worden.

We zijn van mmning dat modaliteit voor gsen enkele wijkgemeente gehouwafhankelijk
kan ztjn. Wel kunnen we ons voorstellen dat op inhoudelijke gronden verschillen
tussen wtlkgemeenten bestaan die het samenwerken en samen delen $oms
bemoeilijken. Wlj beschouwen het als een opdracht om hierover qezamqnltjk, in
geliikwaardigheid en in alle qpenheid, in g*sprek te gaan in het helang van de PGH.
Dit alles betskent dat er vccr eie GwC gecn belemmerlng bestaat om rnet wclke
wtSkgemeente dan ook te zoekcn naar rnoseiijkheden ven h*e §*r*en te werken en
hoe samen te delen.

De geografische grenzen van de wijkgemeenten in het centrum vormÉn wel een punt
van overweging. Het woning*, apparternenten- en winkelaanbod en de aanwezigheid
van maatschappelijke organisaties, verzorgingshuizen etc. hebben grote invloed op
de keuze van met name oudere gem*enteleden om zich in het centrum van
Hoogeveen te vestigen. Het verpËaatsen van erediensien en kerkelijke activiteiten
naar locaties buiten hei *entrumgebied zal daar*m tot veel pijn en verdriet ËeicSen br1

de Hoofdstraatkerk-leden die juist om deze reden in het centrum zr.trn gaan wonen.

Plannen van de lokale gemeente om het aantal wooneenheden in het centrum (m n.
de Tamboerpassagë) aanzienlijk te vergroten, zullen naar verwachting leiden tot een
aanmerkelijk toename van bewoners in het centrum. Hopelijk zet dit zich ook om in
meer leden voor de PGH in dit gebied. Verder zal de doorstroom van bewoners naar
cn in het centrurn, gezien de leeftijd en het wCIon* en voorzieningenaanbod, sneller
gaan dan in andere wijken. Dit zal echter vrijwel zeker leiden tot een tamelijk stabiei
bewonersaantal, ondanks een hoger sterftecijfer.
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We hebbsn met elkaar lang stilgestaan bry uw vraag cf we in een 'verwaehtingsvoile
geloofshouding'de noodzakelijk ingrepen kunnen dragen en verdragen. Buiten de
vraag om wat hier exact bedoeld wordt met'noodzakelijk ingrepen'(of in een eerdere
vraag 'een andere richting') rees de vraag in hoeverre wij vanuit eigen perspectief
ideeën en meningen kunnen aandragen. Wij zrjn tot de conclusie gekomen dat het
onze verantwcordelijkheid als wijkkerkenraad is om mee te werken aan de beste
oplossingen vCIor de FGH. Dit doen we door eerlijk aan ie geven wai volgens CIns

goed is voor de FGL*, vertrekkend vanuit ans eigen perspeetieÍ en inderdaad in ecn
verwachting*vol le geloofshcuding.

Uw vragen over toekomstbestendigheid en de bereidheid forse maatregelen te
nemen vallen nroeihlk te beantwoorden, zolang er geen concrete inzage is in het
totaal van de reacties en meningen. Daarnaast is een globale invulling van de
denkrichting van AtíCvK een must.

f"!ct !s belnngrijk ofil ccncept-besluiten CIver dit praces aan *lle FGH-lcden vocr te
leggen *n te hespre$<en, vocr dit k"an worden omgezet in definitieve besluiten.

Er zijn gemeenteleden die een voorbehoud maken in hun volgzaamheid en
naderhand hun conclusie zullen trekken.

AK-v raaa I CI : Al g s men e ffi r, hevel i n gen

Uw laatste vraa6 betreft'algemene aanhevelingen die de PGH richting kunnen
gevefi'. ln de hi*rna vermelde aanbeveiingen S*vefi we kart en bondig aan welke wij
van belang achten. Wij zrjn bereid dit in een gesprek nader toe te ilchten.

Alqemeen
. Besluiten 2014. Voltooi de gemaakte afspraken van het bezuinigingsbeleid2Al4

en met name het deel betreffende de gebouwen.
r Sluiffn§ gebauwen" Geef daarna een tijdlijn en volgorde aan voor eventuele

sluiting van de overige drie g*bouwen.
* Madaiit*lÍ. Koppei dit los van cen wijkkerkgebouw.
. Geíijkwaardigheid en gelijke behandeÍing: Gemeenteleden vinden dit belangrijk en

bij het niet-nakomen hiervan een reden zich aan te slurten bl.; andere
kerkgenootschappen.

T.a.v. de oroanisatie

. Samenwerken, zoals om*en-om kerkdierrsten, talentgericht werken vonr
predikanten, wijkoverstrjgend werken, arnbtsdragerstaken van eikaar overnemen,
predrkantstaken enlof pastoraat uitwisselen, dan wel samenvCIegon,
vrijwilligerstaken com bineren, etc.

. Samendelen, bijv. een eerlijker predikantsverdeling per wijk * niet een wijk 1,0 fte
voor gelijkwaardige wijkgebonden taken toekennen en de andere wijkgemeenten
maar 0,5fte.

. Samengaar,: l-"lef niet "van bcvenaf' wljkgemeenten op. Als z4 zelt besluiten
samen te gaan, bereik je hetzelfd§, mssr heeft het effect een veei groter
draagvlak.
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. Zorg voor voldoende ingewerkte professionals en vrijwilligers ("LUG") voor
uitvaartdiensten. lrnmers, meer diensten/minder professionals in nabí;e toekomst.

c Doe meer aan evangelisatie. Het gaat allereerst om de verspreiding van het
evangelie en het behoud tot eeuwig lerren. En daardoor kan de kerk osk
voortbestaan.

. Vacatures: Stel en beantwoord de vraag of het AK-beleid nu al aangepast moet
worden of pas per 1 januari2025. Personeelskosten vormen veruit de grootste
uitgavenpost op onze begroting. Nu binnen afzienbare tijd enkele predikanten met
emeritaat Saan, biedt dit mogelijkheden hiervoor creatieve en inhoudelijke
oplossing*n te zoeken.

T.a.v. de finarXciën {verhoginq inkomsten}

. Zorg voor een hogere gemiddelde vrijwillige bijdrage. Ook van jongere
gemeenteleden.

r Laat wijkgerneenten de eigen financiön opbrengen ("Model Zoetermee/').

" Verhuur alleen kerkgebouwenlzaalruimten hij voldoende opbrengsten.
a Laat rouwdiensten voor gemeenteleden rriet meer gratis zijn (hierover verschillen

wij intern).
. Moedig het notarieel vastleggen van legaten en schenkingen aan. Het te bereiken

belastingvoordeel kan dan ten goede konnen aan de PGH.
. Zotg voor meer activiteiten in de kerkzaal. Denk bijvoorbeeld aan concerten,

pakketten inpakken en andere veelsoortige mogelijkheden.

T.a.v. de financiën {verlaging uitgavgry}

" Stel voor h*t gebruik van \íergaderruimten en kerkgebouwen een PGH-breed
rooster op. Wissel brjv. per maand van gebouw. Sluit de ande[e k$tkuebeuuíen
en vsrqaderryimten dan strilÍt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn ere-, rouw- en
trouwdiensten en de al langer lopende commerciële activiteiten. Dit alles leidt tot
lagere energiekosten en minder inzet van vrijwilligers.

o Stel btlv. in de maanden juli en augustus één kerkgebouw open voor de eredienst
voor heel pGl-|. Dit kan bij toerbeurt.

n Ga hij finaneitile onderwerpen, zoals predikar-rtsformatietoedeling, npbrengsten
vrijwiilige bijdragen, etc. uit van pastorale eenheden i.p.v. ledentallen.

. Leg aparte bestanden aan voor de groep 0-gevers en neem deze groep niet mee
brj de verdeling van de financiële middelen.

. Ovenrueeg of 2e kerkdiensten (met het oog op de energielasten) in zalen buiten de
kerkzaal om mogelijk zijn.
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