
ONZE KERKGEMEENSCHAP

NU EN IN DE TOEKOMST



TERUG NAAR HET BEGIN

Jaarlijks een tekort in de boekhouding

We hebben wel veel eigen middelen

Opdracht aan een financiële commissie in mei 2021



Advies is uitgebracht

De commissie heeft december 2021 advies uitgebracht

Zij gaven een ingrijpend advies

Kerkenraad en ledenraad konden zich hier in eerste instantie redelijk 

in vinden

Maar…………..zijn er alternatieven?



Wat is er tot nu toe gebeurd?

We hebben een aantal gemeenteoverleggen gehad en brieven ontvangen 

Uiteindelijk is er besloten dat de bestemmingswijziging kan worden 
aangevraagd, getracht wordt aan te haken bij Careyn

De wijziging houdt in maatschappelijk met gedeeltelijk wonen

Verder is er nog niets beslist

De grote meerderheid ziet in dat er wat moet gebeuren



Kort samengevat

Zijn er andere opties om rendabel kerk te zijn in de toekomst?

We zijn als kerk best (erg) rijk

Dat gebruiken we om een toekomstbestendige kerk te zijn

En ook om voor anderen iets te betekenen



Hoe nu verder?

De kerkenraad heeft het volgende voorstel

Er komen drie commissies

Met elk hun eigen opdracht



Commissie 1 

Kerk in de toekomst

Wat voor kerk zijn we over 15 – 20 jaar?

Hoe ziet het pastoraat eruit?

Wat voor diensten hebben wij dan?

Wat voor ruimtes zijn er nodig?



Commissie 2 

Overleg met de Oude Kerk

Kunnen we op meerdere vlakken samenwerken?

Zou een samengaan een optie zijn?

Is huren van de Oude Kerk mogelijk voor onze diensten?

Wat verwachten wij van elkaar?



Commissie 3 

Planontwikkeling
Zijn er alternatieven mogelijk? (ook input uit commissie 1 en 2)

Stappenplan opzetten, begroting opzetten

Breekpunten vastleggen van belangrijke beslismomenten

Aansturen van de diverse betrokkenen bij renovatie/nieuwbouw

Tijdsduur van realisatie van plannen, welke dan ook,   5 – 10 jaar



Hoe gaan de lijntjes lopen?

Kerkenraad                                       Gemeenteoverleg

Kerk in de toekomst  comm. 1

Oude kerkoverleg     comm. 2

Planontwikkeling      comm. 3 



Communicatie

Zoveel mogelijk

Via de geijkte kanalen

Extra bijeenkomsten op cruciale beslismomenten



Samen de schouders er 

onder
We zoeken vrijwilligers die de drie commissies gaan bemensen

Startdatum, zo snel mogelijk

Geen mogelijkheid om mee te doen, maar wel ideeën?

MELD DEZE!!



Graag tot een volgende 

keer.


