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Samenvatting
Op 7 mei jl. is de centrale gemeenteavond geweest met als thema het beleid rondom gebouwen o.l.v. de ingestelde commissie CHOG. Deze avond is door een kleine 250 personen bezocht. We willen graag voor degenen die niet aanwezig konden zijn, enkele belangrijke hoofdlijnen weergeven alsmede een beknopte weergave van de resultaten van de gehouden enquête presenteren. De op deze avond gehouden presentatie is inmiddels ook op de website www.hervormdhuizen.nl te vinden.
1. Belangrijkste ontwikkelingen in onze gemeente
De belangrijkste ontwikkelingen die in onze gemeente spelen zijn:
 Een structurele daling in ledenaantal van ca. 200 p/j de afgelopen 30 jaar;
 Krimp van het kerkbezoek in de ochtenddiensten met 28 gemeenteleden per jaar;
 Krimp van het kerkbezoek in de middagdiensten met 42 gemeenteleden per jaar;
 Onze kerkgebouwen hebben een zeer ruime overcapaciteit
o ‘s morgens hebben we voldoende aan 2 (nog wat krap) à 3 gebouwen;
o ‘s middags zou qua bezetting de dienst in 1 kerkgebouw kunnen worden gehouden.
 Ondanks dat het feit dat in de afgelopen jaren gewerkt moest worden met niet sluitende begrotingen,
vielen de financiële tekorten mee, mede door de ontvangen legaten;
 Het begrote financieel tekort loopt de komende 10 jaar bij ongewijzigd beleid op tot een bedrag tussen €0,8 en €1,7 miljoen, afhankelijk van eventueel te verwachten legaten;
 Gezien deze prognose dalen de beschikbare gelden (liquide middelen) binnen de komende 10 jaar in
een rap tempo tot onder verantwoorde normen.
Dit vereist ingrijpende maatregelen welke zorgvuldig en in samenspraak met de gehele gemeente genomen
dienen te worden. Tijdens de avond zijn diverse mondelinge en schriftelijke vragen besproken. Tevens is er
een enquête gehouden, waarvan de uitkomsten mogelijke richtingen vormen voor de te maken keuzes. Gemeenteleden hebben diverse waardevolle suggesties ingebracht, waarvoor we hartelijke dank zeggen. Hieronder geven we de uitkomsten van de enquête weer.
2. Uitkomsten van de enquête
De enquête is door een grote groep gemeenteleden (257) ingevuld met een goede spreiding over de 4 wijkgemeenten, waarbij de ouderen sterker vertegenwoordigd waren dan de jongeren. Bij de beantwoording van
de vragen van de enquête moest een getal worden opgegeven op een schaal van 1 tot 10, waarbij een 1 ‘helemaal oneens’ en een 10 ‘helemaal mee eens’ betekende.
2.1 Algemeen
 De gemeenteleden zijn het er mee eens dat er bezuinigd moet worden (8,8), waarbij wordt onderschreven dat nu eerst bezuinigen op gebouwen en daarna op mensen (betaalde krachten) de juiste prioriteit is.
Daarbij vindt een meerderheid (8,2) dat een afname van kerkgebouwen meer voor de hand ligt, dan oproepen tot hogere structurele kerkelijke bijdragen. Gemeenteleden hechten er aan om mee te denken
over de voorgenomen bezuinigingen.
 Als er bezuinigd gaat worden op gebouwen moet het sterkst gelet worden op achterstallig onderhoud of
te verwachte kosten (8,2). In 2e en 3e instantie op de geografische spreiding (7,5) en de gevolgen voor
het verenigingsleven (7,2). Aan bezettingsgraad en monumentale waarde van gebouwen wordt een lager
belang gehecht. Er worden nog andere aspecten benoemd waarop gelet dient te worden, waaronder: toekomstperspectief van de wijkgemeente (leeftijd, gezinnen, wijkstructuren, omvang), multifunctionaliteit
van het kerkgebouw, gebruik door anderen, samenwerking met andere kerkgenootschappen, kleur /
identiteit van de wijkgemeente, zo min mogelijk verloop. Tevens worden een aantal argumenten gegeven om bepaalde gebouwen juist wel of juist niet van de hand te doen.
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2.2 Toegespitst op de wijkgemeente
 De gemeenteleden onderschrijven ruimschoots dat het sluiten van een kerkgebouw niet de hoofdvraag
is, maar ‘hoe je als kerk het geloof zo goed mogelijk doorgeeft’ (8,5). Met betrekking tot het kerkgebouw is men het er mee eens dat je beter 1 volle kerk(dienst) kunt houden, dan 2 halfvolle (8). Daarbij
wordt door diverse mensen geadviseerd om snel besluiten te nemen over de invulling van de middagdiensten.
 Als een kerkgebouw wordt gesloten, vindt de meerderheid dat de wijkgemeente voorlopig niet moet
worden opgeheven. Meerdere wijkgemeenten kunnen best met 1 kerkgebouw toe, als er maar goede afspraken worden gemaakt. Dat een wijkgemeente met een eigen kerkgebouw zich zal moeten aanpassen,
als er een (deel van een) andere wijkgemeente bijkomt, lijkt voor de meerderheid een logische zaak. De
vraag of ’t Visnet gebruikt zou kunnen worden als kerkgebouw wordt positief beantwoord. De vraag of
een kerkgebouw ook met niet-kerkelijke gebruikers kan worden gedeeld, beantwoordt men positief
(6,7).
 Op de vraag: ‘Als men besluit ‘uw’ kerkgebouw te sluiten, naar welk ander (kerk)gebouw(en) zou u dan
het liefst overgaan met uw wijkgemeente’, heeft 11% aangegeven geen voorkeur te hebben. Van degenen die wel een voorkeur hebben uitgesproken, worden hier onder de belangrijkste voorkeursstromen
weergegeven:
Van gemeenteleden uit MK wil 52% naar ZK en 22% naar NK,
Van gemeenteleden uit NK wil 51% naar ZK en 20% naar OK,
Van gemeenteleden uit OK wil 43% naar NK en 21% naar ‘t Visnet,
Van gemeenteleden uit ZK wil 60% naar NK en 32% naar MK.
Een deel van de gemeenteleden heeft aangegeven dat men nu nog niet weet of dat het afhangt van de inhoud van de prediking of liturgie. 2% van de gemeenteleden overweegt naar een ander kerkgenootschap
over te gaan.
 Op de vraag: ‘Wat er met ‘uw’ wijkgemeente moet gebeuren als wordt besloten ‘uw’ kerkgebouw te sluiten´, wordt door gemiddeld 41% van de gemeenteleden aangegeven de voorkeur te hebben de wijkgemeente te laten bestaan. Hierbij zijn er verschillen per wijkgemeente te onderkennen: NK (51%), OK
(43%), MK (39%) en ZK (32%).
Daarnaast geeft men aan dat samenvoeging met een van de andere wijkgemeenten ook een optie is.
Hieronder volgen de belangrijkste voorkeuren:
43% van de gemeenteleden uit MK wil samenvoegen met ZK,
31% van de gemeenteleden uit NK wil samenvoegen met ZK,
33% van de gemeenteleden uit OK wil samenvoegen met NK,
45% van de gemeenteleden uit ZK wil samenvoegen met NK.
Er is ook een groep gemeenteleden (12%) die heeft aangegeven dat het wenselijk is om gemeenteleden
vrij te laten om zelf te kiezen dan wel pleiten voor een totale herverdeling van wijkgemeenten.
3. Het vervolg
De huidige inventarisatie- en informatiefase wordt nu vervolgd met het ontwikkelen van scenario’s. Hieruit
zal een vervolgadvies opgesteld worden, dat zal worden voorgelegd aan de AK en de wijkkerkenraden. In de
vervolgfase zult u ook worden gehoord over de voorgenomen besluitvorming. Het streven daarbij is om een
centrale gemeenteavond nog in de 2e helft van dit jaar te laten plaatsvinden. Verder wordt er gewerkt aan de
beantwoording van de individuele vragen.
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Uitkomsten
Aanleiding

Op dinsdag 8 oktober 2013 heeft de AK van de Hervormde Gemeente Huizen een nieuwe commissie CHOG
ingesteld, die zich gaat bezinnen op de toekomst van het gebouwenbestand, te weten: Oude Kerk, Meentkerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk en Hervormd Kerkelijk Centrum ‘t Visnet. De Hervormde Gemeente te Huizen kent helaas vergelijkbaar ook als de landelijke hervormde kerk een sterke jaarlijkse daling van het ledenaantal, het kerkbezoek en daarmee van afhankelijk ook een daling in geldmiddelen.
In februari en maart 2014 zijn er wijkkerkenraadsavonden gehouden waarbij er informatie is gedeeld en een
inventarisatie is gehouden. Er is gekozen om ook de hele hervormde gemeente van Huizen te betrekken in
deze fase. Op 7 mei 2014 is er een centrale gemeenteavond gehouden op basis en in samenwerking met Cor
Schaap van Kerkdialoog, waarbij er de gelegenheid was om open en schriftelijke vragen in te dienen. Tevens
is op die avond een enquête gehouden en kon ook de gemeenteleden die er niet waren tot 1 week na de avond
enquêteformulieren retourneren.
Dit rapport is puur een verslaglegging met een beknopte samenvatting van de hoofdlijnen. Dit verslag zal
bijdragen aan het vervolg namelijk het ontwikkelen van scenario’s en besluitvorming voor de Algemene
Kerkenraad en de wijkkerkenraden van Hervormd Huizen. De reacties zijn geanonimiseerd.

2.2

Indeling van het rapport

- H2: Uitkomsten van het rapport
- H3: Overzicht van alle verstrekte suggesties
Deze reacties zijn gecategoriseerd en genummerd per wijkgemeente (MK-1, NK,OK, ZK, X is ongeldig).
- H4: Verslag openvragen en overzicht alle schriftelijke vragen

2.3

Omvang

Er zijn in totaal 257 ingevulde enquêtes binnengekomen, waarbij er 4 niet geldig zijn verklaard i.v.m. het
ontbreken waar men kerkt. Met deze aantallen is de uitkomst representatief steekproef te noemen van het
totaal van de gemeente.
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Antwoorden bij vraag 2

2. Als men op de kerkgebouwen gaat bezuinigen, dan moet men daarbij letten op de volgende
zaken:
a. De hoogste financiële opbrengst van de verkoop
b. De geografische spreiding van de kerkgebouwen over heel Huizen
c. De bezettingsgraad van ieder kerkgebouw
d. De gevolgen voor het kerkelijk verenigingsleven
e. Monumentale en historische waarde van het kerkgebouw
sluiten/verkopen.
MULTIFUNCTIONALITEIT / GEBRUIK DOOR ANDEREN
Multifunctionaliteit (kerkelijk en niet-kerkelijk)
Brede (rendabele inzet); sociaal/verhuur/catering
Functie v.h. gebouw voor de samenleving van Huizen! Open Kerkgebouw
Kijk naar multifunctioneler gebruik met/binnen je gelieerde verenigingen
Kerkgebouwen kunnen multifunctioneel worden?
Alternatief gebruik van het gebouw. In de week, koffiebar, sociaal met elkaar bezig zijn, ontmoetingen voor jong en oud.
Bezuinigingen om te kunnen investeren. Noodzakelijke investeringen om invulling te geven aan
‘toekomstige’ ontwikkelingen! Gewenst gebruik of samenwerking met (maatschappelijk) relevante
organisaties of kerkelijke.
Mijn huis is één huis des gebeds! Geen concertzaal!
VERLOOP
Dat er zo min mogelijk mensen verloren gaan voor Hervormd Huizen
Kerkverlating vanwege sluiten van een kerkgebouw.
KLEUR/IDENTITEIT
ideologie in evenwicht met gezond verstand / logisch nadenken
identiteit van de wijkgemeente (lees: Oude Kerk vs. de rest) is belangrijk
Geen eenheidsworst in liturgie, maar vasthouden aan eenheid in verscheidenheid
GEBOUWEN BEHOUDEN - WELKE WEL/NIET
Oude Kerk behouden in ieder geval (geldt ook voor de Nieuwe Kerk)
De OK moet te allen tijde gehandhaafd blijven, als gebouw.
Het zou toch ontoelaatbaar zijn om zo’n prachtige kerk als de NK af te stoten! Denk aan onze ouderen in Voor Anker en de wooncomplexen!
OK niet afstoten in verband met monumentale en historische waarde.
t Visnet verkopen
Verkoop Visnet.
Niet verkopen bij evt. zondag openstelling (bv. Winkelketen)
Geen kerken sluiten maar de gemeente oproepen voor een hogere vrijwillige bijdrage.
Een kerkgebouw, bv MK heeft ook een signaalfunctie, zeker in zo’n grote nieuwbouwwijk.
TOEKOMST WIJKGEMEENTE
Toekomst van een wijkgemeente qua leeftijdsopbouw / levendigheid
Denken aan in welke kerk de meeste jongeren/gezinnen kerken. Dit is immers de toekomst van
hervormd huizen.
Wees creatief om de kerk in de buurt te handhaven. Ook hier geldt je aanpassen zonder te veranderen.
Kerkelijke wijkstructuren (activiteiten) moeten niet verloren gaan bij overgang naar een ander
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kerkgebouw.
SAMENWERKING ANDEREN
Ga eens praten met Molukkers, CGK en Kruiskerk over gebouwen
Aantal predikanten / Fte’s
OVERIGE
Bijstand pastoraat verminderen. 3 kerken i.p.v. 4
Zaken die +/- 4 jaar geleden zijn aangereikt zijn nog steeds niet uitgevoerd. Ze worden steeds erger. (L. Brands)
Per direct 2 kerken bij toerbeurt sluiten voor de middagdienst om direct kosten te besparen (alle
beetjes helpen)
Niet wachten, maar je gebouwen in goede staat brengen zowel voor verkoop als behouden gebouw
levert het altijd geld op. De kosten gaan namelijk voor de baat uit.
Herindeling Visnet / Zenderkerk / Nieuwe Kerk
Mogelijkheden voor andere bestemming van de grond. Misschien wel door de kerk geëxploiteerd
waardoor je inkomsten genereert.
Samengaan van gemeentes naar minder gebouwen leidt tot minder kerkgang, afbraak van zowel
gebouwen als gemeenteleden. Dit gaat samen!
Anders denken, de kerkgebouwen naast de zondagdiensten andere invulling geven. Er ligt veel
grond rond NK en ZK. Dat kan geld opbrengen voor instandhouding. Visnet andere invulling geven, kan geld opbrengen!
Meer openheid. Het is schandalig dat eventueel alleen gevraagd wordt naar welk kerkgebouw op
zondagochtend. Is dit onze kerk?
Verbouwing ZK waardoor er een kleinere kerkruimte komt voor de kerkdiensten!
geografisch gezien en gelet op de monumentale aspecten de OK en de MK behouden als gebouw.
De nieuwe kerk gezamenlijk gebruiken met wijkgemeente ZK.
ZK slopen en andere doelen voor geven
Let op in welke kerk de collectezak het meest gevuld is!
Het is een andere tijd dan vroeger. Hoe veel zijn er niet naar andere gemeentes. Mens is mobiel,
daarom ook minder inkomsten. Daardoor ook minder bezetting.
Zuiniger met energie (verlichting bv) De lampen gaan zo makkelijk aan tijdens vergaderingen
(volop) en tijdens (ochtend) kerkdiensten terwijl de zon naar binnen schijnt. ’s Avonds en ’s middags galerij niet gebruiken, dus lampen uit daar. Iedereen beneden: beter voor de saamhorigheid.
Met name de bezettingsgraad in de middagsdiensten
Het is maar kort fietsen van A naar B (18 min)

3.3

Antwoorden bij vraag 11

11. Stel dat men besluit dat "uw" kerkgebouw wordt gesloten, naar welk ander (kerk)gebouw(en)
met uw gemeente van de Hervormde Gemeente Huizen zou u dan het liefste over gaan als
wijkgemeente?
(Gelieve uw keuze(n) te omcirkelen (meerdere antwoorden zijn mogelijk))
G. Anders, namelijk:
MK-3; Chr. Geref. Kerk (t.o.v. Zenderkerk)
MK-4; Het liefst blijf ik in de Meentkerk.
MK-18;identiteit sta ik tussen Oude Kerk en de gemeente als de Noorderkerk
MK-31; school
NK-1; Chr. Geref. Kerk
NK-26; School
NK-27; weet ik nu nog niet.
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NK-29; elders
NK-50; maakte me niet uit. Ik pas me aan.
NK-51; Herverdeling maken en nieuwe kerk maken voor NK+ZK.
OK 2; Oude Kerk is beeldbepalend in het dorp. Historisch gebouw. Ik denk niet (dat het mogelijk is) wenselijk is
de OK te sluiten.
OK-22; Blijf naar de OK gaan.
OK-23; Hangt af van de ontwikkeling m.b.t. predikant/wijkkerkenraad.
ZK-11; Nieuw gebouw met voldoende ruimte om huidig kerk zijn te ondersteunen
ZK-18; Nieuw gebouw
ZK-23; Anders, andere kerkelijke gemeente (kruiskerk, Thousand Hills)
ZK-34; Hangt af van de diepgang van de prediking
MK-Dat is niet te beantwoorden, het gaat mij om inhoud van de dienst en niet vanwege geografische spreiding.
NK- Nieuwe kerk moet blijven! Het zou verschrikkelijk zijn die af te stoten. Denk eens aan onze ouderen en de
wooncomplexen.
OK- hersteld hervormd
ZK- Ik word ouder dus niet ver weg.
ZK- Om als hele wijkgemeente over te gaan is een illusie.
ZK-Als wijkgemeente overgaan lijkt me niet haalbaar gezien de verschillen in liturgische vormen.
NK-Is ook afhankelijk van mogelijkheden zoals liturgie.
OK; Splitsingen.
OK; Voor overige kerken geen breekpunt.
NK; Tenzij de OK aanpast in de liturgie.
OK; Maakt ons niet uit, zijn niet aan gebouw verbonden maar aan het gebruikte Woord.
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Antwoorden bij vraag 12

12. Stel dat uiteindelijk besloten wordt dat "uw" kerkgebouw wordt gesloten.
Vindt u dan dat "uw" wijkgemeente dan moet:
(Gelieve uw keuze te omcirkelen)
F. Anders
Zelf kiezen
MK-1; Als je een gebouw sluit, laat dan de mensen zelf kiezen waar ze zich bij aansluiten, dan hoef je geen
verzoek meer in te dienen om bij wijkgemeente buiten de ‘vastgestelde wijk’ te mogen horen.
MK-3; of een deel met kerk naar keuze van bezoeker, dus lid geeft zelf voorkeur gem. aan.
NK-4; Eigen keuze.
NK-7; wijkgemeente verdelen over de diverse gemeenten naar ieders eigen keus.
NK-26; Zelf uit maken.
NK-58;Iedereen mag zelf kiezen
ZK-58;Verdelen naar voorkeurswijkgemeente
Kan nu nog niet kiezen / herverdeling
ZK-48;dan maak je deel uit van een andere gemeente. Je kiest dan persoonlijk wat het beste past.
MK-56; Na de keuze beslissen wat het meest ‘logisch’ is.
NK-2; - Dat hangt overal van af. Helemaal herverdelen.
NK-3; - Hoeft niet per se in een andere kerk. Gaarne eigen ruimte. Het woord is belangrijk dan gebouw.
NK-12;Kan deze niet beantwoorden. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn in de buurt.
NK-29; Of andere gemeente
NK-51; Herverdeling maken en nieuwe kerk maken voor NK+ZK.
NK-52; Of herindeling wijkgemeenten.
OK-22; Elke wijkgemeente heeft zijn eigen cultuur.
OK-39; De nieuwe kerk splitsen. Deel naar de OK en deel naar de NK
OK-59; Daar waar dit het beste past.
ZK-26; Geografisch deel worden samengevoegd met de NK en een deel met de MK.
ZK 34; Ik zoek diepgang. Geen leuke kerkdiensten.
Overig
MK-10; Maakt niet uit.
MK-54; Het kan een ‘eigen wijkgemeente’ blijven.
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Suggesties op het formulier

Hieronder volgen de opmerkingen die zijn gevraagd aan het einde van het formulier. Om de leesbaarheid te
vergroten, zijn deze reacties gecategoriseerd.
STEUNBETUIGINGEN
MK-14; Veel sterkte toegewenst.
NK-25; Heel veel wijsheid.
X-3; We bidden jullie als commissie Gods wijsheid tot bij de besluiten. ’t Is een ingrijpende beslissing voor
onze gemeente.
NK-49; Ik heb geen suggestie, maar wens u veel sterkte bij het uitwerken van uw plannen.
NK-46;Heel veel wijsheid gewenst bij de ‘zee van zaken’ die dit gebeuren met zich meebrengt!
VISIE/BELEID
ZK-2; Stop werkzaamheden totdat visie op kerk zijn/gemeente zijn is ontwikkeld
ZK-2; Deel nog veel, veel en veel meer van uw werk/studie met de gemeente via kerkblad en interactief via
sociale media. Gooi de zaak open!!
ZK-5; Klaar voor toekomst. Qua structuur/ invulling/ etc. mogen we niet stilstaan. Stilstaan is achteruitgang.
Een gebouw in welke vorm dan ook, moet mee kunnen gaan met de tijd. Een kerk met een toren is mooi,
maar moet wel de huidige gemeentes kunnen blijven trekken qua invulling.
ZK-24; Bitsing-methode toepassen (kan ik uitleggen). Gerbert Kooij, want, Huizen
ZK-44; Snelheid heeft niet uw prioriteit boven zorgvuldigheid. Dit wil ik enigszins bestrijden. De snelheid
voor dit proces is ZEER GROOT BELANG! We zijn hier al lang mee bezig maar is feitelijk nog nauwelijks iets
gebeurd. Haast is geboden!
ZK-18; Wij zijn als Hervormd Huizen niet meer relevant voor niet-kerkelijke. Rond-kerkelijken grootste deel
jongeren, veel 30 plussers. Om dit ‘te’ kenteren moeten we onszelf Hervormen.
NK-5; Neem beslissingen en communiceer/beargumenteer deze duidelijk naar de gemeente toe. Algemene
kerkenraad toon daadkracht (je kunt niet iedereen tevreden stellen.
MK-7; Opm. vraag 2G; laat ‘Bouwen aan de toekomst’ geen euforie zijn, maar geef invulling visie voor de
toekomst >= 10 jaar.
MK-30; - Inhoud inleiding gelijk aan gemeente avond van 4 à 5 jaar geleden? 4 à 5 jaar geen besluit
waarneembaar (jammer)
OK-24; Eenheid bewaren!
MK-60; Het gemeente zijn hangt niet vast aan een gebouw. Samengaan versterkt naar mijn idee de
gemeente. ‘Eenheid’ wordt meer gevoeld.
ZK-43; Geef ruimte aan gemeenteleden mrt etc. meer evangelische inslag. Gods zegen gewenst en toe
gebeden!
MK-4; Ik ben blij dat Silo er is voor de missionaire diensten.
NK-41; We moeten visie ontwikkelen over gemeentegroei. Hoe kunnen we, los van de gebouwen, kerk zijn
in Huizen en iets betekenen voor anderen? Vb. kledingbeurs is een zeer goed initiatief
MK-37; Actuele preken. Dit is een eindeloze weg. Er is een kerkenraad verkozen om de gemeenten te
sturen! Die moeten weten hoe de zaken staan en sturen waar nodig is. Hier zijn nu al meerdere
vergaderingen aan besteed en de gemeente weet het ook niet meer. Wij worden onmondig gehouden van
de financiën dus kunnen ook geen modellen aandragen.
MK-70; Prioriteiten meer op de inhoud van onze erediensten leggen. Denk goed na over de geldbesteding
op dit moment. Ik ben van mening dat wanneer de nieuwe kerk gesloten zou worden. Dat dan een deur
word gesloten voor jongeren/gezinnen.
OK-55;Natuurlijk moet er goed worden nagedacht maar stel beslissingen niet uit, het wordt alleen maar
lastiger, praktisch , maar ook emotioneel. We denke al heel lang in hokjes/ vakjes. Alle energie die dit kost
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is nodig, maar mens/ geestkracht is nodig voor ‘andere’ zaken. Missionair, dienstverlening, samen
gemeente zijn.
COMMISSIE SAMENSTELLING
NK-1;Kunnen er nog vrouwen toegevoegd worden aan de commissie om ‘mee te luisteren, lijkt mij vóór
besluitvorming aan te raden.
ZK-16;Een vrouw/vrouwen in de commissie!
MK-19; Eventueel vrouw in de mannencommissie: CHOG! Het is nu wel een mannelijke aangelegenheid
NK-57; Een paar vrouwen in het bestuur. I.v.m. de emotionele waarde die de mensen hechten aan hun
kerkgebouw.
WIJKINDELING/WIJKGRENZEN
NK-2;Ik hoop dat ook de variant meegenomen wordt waarin zowel de gebouwen als de wijken helemaal
opnieuw verdeeld worden. Dat lijk mij de enige manier om een goede nieuwe start te maken voor de
toekomst, i.p.v. te kiezen voor een halve oplossing die voor nu praktisch is, maar wellicht bij minder
mensen nu gevoelig ligt.
MK-1;Als je een gebouw sluit, laat dan mensen zelf kiezen waar ze zich bij aansluiten! Dan hoef je ook geen
verzoek meer in te dienen om bij wijkgemeente buiten de vastgestelde wijk te mogen horen.
MK-2;Na ophef bouw kerkgebouwen(en) dienen leden zelf te kiezen waar zij gaan kerken/bij welke wijk zij
zich aansluiten. Indeling op basis van postcode is niet meer van deze tijd.
NK6;De vrijheid geven aan gemeenteleden, als de wijkgemeente/kerk gaat sluiten, zelf de keuze geven om
aan te sluiten bij een kerk/wijkgemeente. Niet d.m.v. geografische ligging, maar door de kleur van de
wijkgemeente. (perforatie afschaffen)
ZK-19;Keuze opgaan in andere gemeente hangt af van wat de invulling/vorm wordt. Inhoud in overal
hetzelfde.
ZK-27;Elk lid afzonderlijk de keuze voor samenvoeging met kerkgemeente naar keuze laten maken en zeker
niet dwingen.
ZK-48; Blijf in het denken aan oplossingen niet vastzitten in menselijke grenzen (wijkindelingen)
MK-74; Dubbele diensten kunnen een goede uitkomst bieden. Het onderscheid daarin. Moet echter niet
gebaseerd zijn op de huidige onderverdeling in wijkgemeentes, maar op nieuw te vormen ‘deelgemeenten’.
ZK-58
Eerst zorgen dat de gemeente weer één wordt en niet vier verschillende wijken met ieder een eigen
invulling van liturgie! Dit zou het overstappen naar een ander gebouw vergemakkelijken!
OK-51;Houdt indien mogelijk rekening met de ligging van de wijken. De verschillen zijn te groot om dat te
negeren! Eén keer 2004 is echt wel genoeg.
OK-59;Bij samenvoegen om elke week de andere wijk de dienst uitmaken.
OK-37;Ik denk zelf niet zo in hokjes van verschillende wijkgemeenten. We hebben elkaar erg nodig, wat mij
betreft kan ik met iedere broeder en zuster uit een andere werk in een kerkgebouw. Wat mij betreft gaan
we met twee goed gevulde kerkgebouwen verder… ik wens jullie als algemene kerkenraad veel wijsheid… ik
bid dagelijks voor jullie!
FINANCIEEL
NK4; Als kerk zijn wij goed in acties voor goede doelen in binnen buitenland. Maar als kerk zijn wij ook een
goed doel. Kunnen we acties niet meer richten op onszelf als kerk nu blijkt dat wij zelf geld nodig hebben?
NK-10; Wat is de bijdrage aan de begroting per kerk, die wordt af gestoten per gebouw. Hoeveel langer kan
je dan een … begroting krijgen enkele maanden of 1 jaar of 10 jaar…?
Hoe makkelijk kan je van een gebouw af? (welke opbrengst?)
NK-51; Ga eens praten met kerkelijke ondernemers (uit Huizen) van ‘middelgrote bedrijven’ hoe deze het
zouden oplossen.
MK-11; Met de hoogste kosten verkopen.
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MK-19; Niet meer geldelijke acties
MK-19; Bij grootonderhoud aandacht voor duurzaamheid/ isolatie dat verlaagt de gebruikskosten, waar het
minste greep op is en de kosten het meeste stijgen.
MK-57;Laten we op andere uitgavenposten versoberen. Het is een feit dat getalsmatig het een kleine groep
gemeenteleden is die het kerkenwerk financieel draagt.
ZK-28; Meer toelichten om fiscaal gunstig te schenken e.g. te geven bij collecten.
OK-42; Minder uitgeven aan GP (kleiner budget) en veel minder aan uitzendingen voor evangelisatie!
OK-43; Snijden in aantal Fte’s alleen wijkpredikanten en evangelist overhouden. De grootste kostenpost op
begroting zijn loonkosten. Begin daar te snijden.
OK-44; Bazaars organiseren voor eigen kerk
OK-45; Acties voor onze gemeente in plaats acties voor zendingswerk. Kostenvermindering door
multifunctioneel gebruik!
MK-69; Aangeven naar de gemeente toe de urgentie en hoeveel er nodig is financieel om de kerken te
behouden alle vier!!
NK-36; Bovenwijkse predikant, in deze tijd overbodige luxe
NK-37; In deze situatie is een bovenwijkse predikant een luxe
NK-37; Waarom moeten we financieel overal aan meedoen, zijn die organisaties ook niet toe aan
bezuinigingen?
NK-47;Voor bepaalde onderhoudsonderdelen gerichte acties: voorheen orgel OK/ groot onderhoud NK/
nieuwbouw Meentkerk enz. om gelden te genereren.
NK-38; De kerkgebouwen of gebouw, welke men wil toch handhaven/opheffen, daarvan moeten de
wijkgemeenteleden meer geld opbrengen.
MK-75;Hoe zit het met de pastorieën? Laat dominees huur betalen. Het zijn tenslotte werknemers. Laat
dominees het als allen burgers zelf hun huis onderhouden. Het bespaard veel kosten.
ANDERE KERKGENOOTSCHAPPEN
OK-4; Samengaan of gebruik maken van andere geloofsgemeenschappen b.v. HHK Chr. Geref. Kerk?
MK-3; Met andere kerken fuseren/ of gebouwen delen/predikanten
o Chr. Geref. Kerk
o Kruiskerk
Of gezamenlijk diensten zoals nu al met stille week of ‘s middags biddag/ dankdag met Chr. Geref.
Kerk
ZK-4; Kunnen we iets met het kerkgebouw van de Chr. Geref. Kerk Bakboord?
MK-11; Het gebouw C. G. Kerk
NK-15; Kijk ook over de hervormde grens, ZK en GFK kunnen gebouw delen
NK-29; Thousand Hills uit Hilversum wil hier juist gaan beginnen. Ga het gesprek aan! Er is bijeenkomst in
de Brasserhoeve op 12-6
NK-37; Samenwerking met Chr. Geref. Kerk
OK-13; Gebruik maken een ander kerkgenootschap.
MK-34; Verdere samenwerking met de Chr. Geref. Kerk Huizen.
MK-44;Evt. samengaan met Chr. Geref. Kerk
MK-7;Opmerking n.a.v. vraag B3 -> Klinkt redelijk, maar belangrijker is dat kerkgebouw in wijkgemeente ligt
of zeer nabij. Opmerking n.a.v. 11G -> Mits de kerklocatie een zinvulling heeft
PASTORALE ASPECT
ZK-9; Meer oog voor elkaar, vergeet de pastorale kant niet.
ZK-10; Vergeet het pastorale kant niet! Ik mis het gemeentelijke aspect.
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NIET ALLEEN GEBOUWEN, MAAR OOK KIJKEN NAAR BETAALDE KRACHTEN
NK-15; Theologen kunnen ook vrijwilligerswerk doen in de kerk, ik denk vooral aan … die pastoraal
ondersteunen
MK-25; Werkers gaan voor gebouwen.
MK-33;Iedere wijk, predikant. Alle bijstand en pastoraat exit.
NK-40; Als het ledenbestand ca. 5.200 en er komen ca. 1.500 per zondag naar de kerk: 30 %: wat doen we
met de overige 70 %? Hebben we nog wel een personele bezetting nodig van vier wijkpredikanten plus vier
emeriti plus één evangelist en heel veel kerkennoodsleden en vrijwilligers in vereniging, catechisatie enz.
GEBRUIK VAN KERK DOOR ANDERE GEBRUIKERS / MULTIFUNCTIONALITEIT
NK3; Gebouwen kunnen best meer open voor andere doeleinden, maar het wordt wel tijd om een
besluit te nemen. Hoe meer meningen, des te langer voordat er een besluit genomen wordt.
NK-16; N.a.v. B8; Niet kerkelijke gebruikers geldt alleen voor de zondag. Door de weeks wel verhuren.
NK-27; Bijzalen, nooit de zondag.
NK-50; Door de weeks geschikte ruimtes verhuren aan kinderopvang of andersom tegen goedkope
huurprijzen. We zijn in onze gemeente erg verwend met zoveel gebouwen in de nabije omgeving. Er zijn
gemeentes waar 15 km. Rijden de gewoonste zaak van de wereld is. Sterkte met de beslissingen.
NK-52; Het is niet meer van deze tijd om een kerkgebouw alleen op zondag te gebruiken. Ik ben een groot
voorstander van multifunctionele (kerk)gebouwen.
OK-15; Niet kerkelijke gebruikers: dan wel gebruiken in lijn van de kerk.
OK-36; Bij niet kerkelijk gebruikers goed afspreken en constructen maken.
ZK-15; Voorzieningen van algemeen nut voor Huizen combineren met kerkgebouw!
NK-43; Als je een kerk en of Visnet verkoopt, ben je deze kwijt, voor toekomstige invulling. Beter is om
inkomsten te genereren voor toekomst! Dit kan door na te denken om kerkgebouwen anders in te zetten.
OK-48; Gebouwen doordeweeks (niet op zondag) verhuren.
NK-42; Een gebouw geeft iets aan over de identiteit en wie je wil zijn/bent. Als kerk daarin kan spanning
ontstaan tussen waar we om als mens of groep lekker en goed bij voelen of wij wat God van ons vraagt te
zijn. De huidige en komende tijd veranderd en dat zie je ook maatschappelijk ( zorggebouw, bedrijfspanden,
woningen) ook de kerkgebouwen moeten dus aansluiten bij huidige culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen.
MIDDAGDIENSTEN
MK-21; Start voor de vakantie en daarna met aanpassen/minderen middagdiensten
NK-20; Middagdiensten NK, ZK en MK onmiddellijk in één kerkgebouw, niet eindeloos talmen.
ZK-27; De middagdiensten wat levendiger invullen met zangdiensten, afwisselend voor jong als oud of
leerdiensten over speciale onderwerpen als zwangerschapsafbreking (kind met beperking) of euthanasie.
MK-57; Begin met samenvoeging van middagdiensten; ZK+MK samen in MK, NK + OK samen in OK.
ZK-26; Zorgvuldigheid klinkt mooi, maar kan ook sneller gaan dan tot nu gegaan is. Hel hot item is voor mij
de middagdiensten, het is bijna niet vol te houden.
MK-57: Begin met samenvoeging van de middagdiensten: ZK + MK samen in MK, NK + NK samen in MK
ZK-54; na de komende zomervakantie sowieso het vakantierooster met de middagdiensten voortzetten.
Als er GP is in de ZK, dan geen middagdiensten plannen.
OK -47; Bezuinigingen: afwisselend in één kerk middagdiensten houden.
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SCENARIO’s
OK2



Zenderkerk verbouwen/(opnieuw) bouwen, kleiner multifunctionele kerk
Verhuizen van wijkgemeente Nieuwe Kerk naar Visnet en Nieuwe kerk afstoten/Seniorwoningen
hiervoor in de plaats
MK-20; Aanpassen van de kerkgebouwen is een goed idee en zeer noodzakelijk
OK-17; De scholen meer betrekken bij de kerk.
OK-22; Bezuinigen in ieder geval minder kerkgebouwen is noodzakelijk. Oude kerk heeft volgens mij de
hoogste prioriteit, ook als symbool voor de Huizer Gemeente.
MK-30
 Ligt het niet erg voor de hand om 2 kerken aftestoten (onderhoud kost teveel) suggestie dus: ZK
 (Is Pniël kerk soms te koop ter vervanging)
NK-11
 Multifunctionele gebouwen bv. Combinatie met school / Ichthus
 Rol gemeente Huizen? (burgerlijk) bv jeugd problematiek
 Combineren ’t Visnet (verkoop) met uitbreiding Nieuwe Kerk
NK-12; Ik denk dat we aan twee kerken moeten werken. Aanpassen zonder te veranderen werkt voor kerk
zijn/en kerkplanting, maar ook voor creatieve processen over gebouwen. Op deze basis moeten we aan het
werk onder Gods leiding daar ligt ook rentmeesterschap.
NK-15; Lege schoolgebouwen naar kerk in de wijk
NK-52; Zenderkerk slopen en opnieuw opbouwen met een groot zalencentrum. ’t Visnet afstoten (levert
meer op dan nieuwe kerk). Efficiënt gebouw neerzetten gelet op de stookkosten en verhuur van zalen voor
feesten en partijen, medische zorg en geestelijke zorg.
NK-53; ’t Visnet en NK afstoten. Op de plaats van de ZK een nieuwe kerk met gebouwen voor
verenigingswerk / projecten, e.d. In principe zijn we 1 gemeente, dus 2 gemeentes kunnen bij elkaar. Al kan
ik er wel achterstaan dat de ‘Oude kerk’ een andere doelgroep is. De rest van de gemeentes hoeven zich
niet aan te passen, is zelfde kaliber.
OK-27; Oude + nieuwe invoegen of om elk 3 maanden wisselen van wijk om t.z.t. ineen te voegen. 10 jaar
geleden was dat simpeler geweest. Deze beslissing had al veel eerder gemoeten.
ZK-24; Sluit 2 gebouwen en richt een volledig nieuwe ‘mentale wijk’ op die aansluit bij deze tijd.
ZK-35; Verkoop ZK en NK, Visnet. Een multifunctioneel kerkgebouw.
ZK-37;Is het mogelijk dat de pastorie aan de gemeenlandslaan wordt omgebouwd als een hospice.
ZK-38;Het zou geen enkel probleem moeten zijn om met meerdere wijken in één gebouw te gaan zitten. In
Barneveld (en andere gemeentes) doen ze niet anders.
ZK-40;
OK: kerken in NK
NK + ZK: kerken in OK: ZK afstoten als gebouw
MK: kerken in MK
MK-55; Visnet is geen kerk! Goed voor vergaderingen, activiteiten, verenigingen. Zenderkerk maak er een
gebouw van o.a. ontmoetingscentrum. Maaltijden voor ‘De Brug’ ouderen, jongeren. Ontmoeting o.a.
gesproken lectuur uit Echo Winkel. Keuken is beter koffie drinken.
MK-58; ’t Visnet aan een projectontwikkelaar verkopen bv Huizen opbouwen. Nieuwe kerk verkopen,
nieuwe zenderkerk met zalen voor het verenigingsleven op huidige locatie.
MK-59; Verkoop van de nieuwe kerk en ’t Visnet voor projectontwikkeling. Nieuwe zenderkerk met zalen
voor het verenigingsleven op huidige locatie.
MK-63; Sloop de zenderkerk, dat gebouw is ‘op’ en niet warm te stoken. Bezie of op die locatie een nieuw
gebouw kan komen in relatie tot het gebruik van het visnet: integreren van functies. Zo niet: dan locatie
zenderkerk herbestemmen voor een christelijk onderkomen voor ouderen.
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ZK-45; Oude kerk behouden. Nieuwe kerk en ’t Visnet verkopen. Zenderkerk en een nieuwe kerk bouwen,
multifunctioneel gebouw. Meentkerk behouden.
NK-32; Als we als gemeente overgaan tot kerk tot herverdeling dan rigoureus ZK en NK slopen: nieuwe
kerklocatie bouwen (multifunctioneel) en meerdere diensten in 2 kerken.
ZK-49; Wacht niet te lang met knopen doorhakken. Wens: verkoop de nieuwe kerk, sloop de
ZK en kom tot één multifunctioneel gebouw.
OK-39; De nieuwe kerk sluiten en in een stichting brengen, verbouwing appartementen al of niet met ‘Voor
Anker’ voor verhuur (of verkoop!)
OK-40; Sloop NK: evt. appartementen Voor Anker
OK-41; Ik heb het idee dat de OK nooit wordt verkocht of af gestoten, gezien de monumentale en
historische waarde. Indien de CHOG er ook zo over denkt, zou men met nieuwe aangepaste stellingen
moeten komen.
ZK-53; ZK afbreken, nieuw dan kleinere grond en omheen verkopen (woningbouw). NK afbreken daarop
ouderen flats bouwen samengaan met Voor Anker.
ZK-54; Visnet plus ZK afstoten en er één multifunctioneel gebouw terug. Misschien wachten tot de markt
aantrekt.
NK-39; Vergeet nooit de basis: zo nodig terug naar OK plus NK
OVERIGE REACTIES
ZK-31; Opmerking, 200 leden pj minder in welke leeftijd opbouw?
NK-48;5200 leden: 1500 kerkgangers?
Bewust maken van het proces waar we in zitten. Zij die onze kerk verlaten hebben (jong en ouderen) met
liefde wijzen op hun geloofsverantwoordelijkheid en zo nodig opnieuw nodigen naar ‘onze’ gemeente.
Misschien moeten we nog eens goed luisteren waarom zij weg zijn gegaan. Tenslotte in alles wijsheid/ Gods
zegen in alles.
ZK-31; Denk a.u.b. aan de jeugd, terugloop schrikbarend. Denk hierbij na over de gebouwen. Welke lenen
zich voor de jeugd?
MK-67; Zie het begeleidende mailbericht
MK-68; Zie apart blad (onderaan dit document), waar ik ook reageer op een aantal punten uit dit blad.
MK-74; Jammer dat de enquête erg suggestief van aard is. Statistisch gezien is er daardoor aan de uitslag
erg weinig waarde te kennen.
OK-54;Oneens met keuze pastorie wijk OK
NK-45;OK bezoekers naar Visnet!
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Open en Schriftelijke vragen
Open vragen

Hieronder zijn korte notulen weergegeven van de gehouden beantwoording van de open en schriftelijke vragen. Deze zijn beantwoord door kerkcoach Cor Schaap en voorzitter CHOG Henrik Bor en genotuleerd door
Gerbert Hansman.
Verslag Vragendeel Gemeenteavond 7 mei 2014 (AK + CHOG)
Na de pauze is er gelegenheid voor de Gemeente tot het stellen van vragen. De vragen worden op 3 manieren
besproken: 1) door gemeenteleden schriftelijk ingeleverde vragen; 2) n.a.v. de 3 stellingen van de CHOG; 3)
spontane vragen uit de zaal.
Onderstaand een opsomming van de vragen en opmerkingen welke aan de orde zijn geweest.
Discussievraag 1: bezuinigen op stenen is de goede prioriteit
Er wordt gereageerd met handopsteken: zo’n 98% van de aanwezigen is voor en 2% tegen.
Reactie/vraag: het is beter om te investeren in en de aandacht te richten op groei in plaats van druk bezig te
zijn met de vraag of er bezuinigd moet worden op stenen of personeel. Er volgt een pleidooi om bezig te
gaan met herbezinning op belemmerende werking van kerkelijke structuur. Probeer meer ‘open’ Gemeente te
zijn, waardoor we meer mensen kunnen trekken voor het Evangelie.
Reactie/vraag: vraagsteller heeft moeite met het woord ‘prioriteit’. Het suggereert dat die discussie het allerbelangrijkste is. Maar: pas vooral op dat we niet te veel bezig zijn met interne gerichtheid op onze eigen
Gemeente. Probeer vooral creatief te zijn/worden over de vraag: “Hoe gaan we groeien als Gemeente?”.
Kunnen we de volgende 2 of 3 gemeenteavonden besteden aan die vraag?!
Discussievraag 2: we zitten niet vast aan kerkgebouwen
Er wordt gereageerd met handopsteken: zo’n 98% van de aanwezigen is voor en 2% tegen.
Reactie/vraag: enige nuancering hierop is dat kerkgebouwen wel emoties oproepen als het gaat om het verleden en de geloofservaringen van mensen.
Reactie/vraag: het is wel belangrijk dat de kerk/het kerkgebouw op diverse plaatsen in Huizen zichtbaar
blijft. Presentie van kerk op diverse locaties is belangrijk. Verder zou bij het nadenken over bezuinigingen
verder nagedacht moeten worden over de inzet van meer onbetaalde krachten in plaats van betaald personeel.
Reactie/vraag: heeft alvast even met kinderen aan tafel over gesproken of het erg is als hun kerk weg zou
gaan. Dat zouden de kinderen wel erg vinden. Verder: heeft in Rotterdam gewoond en daar hadden zij geen
eigen kerkgebouw. Geeft ook wel logistieke problemen. Dus: als er een kerkgebouw weg zou moeten vallen:
probeer wel een kleiner kerkelijk gebouw in de wijk te behouden.
Open vraag uit zaal: discussie gaat over ‘stenen’. Geeft een 2-ledig gevoel, want spreker hoort liever dat gesproken wordt over het Huis van God en de heiligheid die daarmee gepaard gaat. Moeten we voorzichtig
mee omgaan. Kerkgebouw is in zijn visie een heilig iets wat niet alleen op de zondag Gods Huis is.
Open vraag uit zaal: geeft een idee voor scenario: ZK slopen en kleiner multifunctioneel gebouw terugplaatsen + eventuele grond die over blijft verkopen. Andere gebouwen hoeven dan niet gesloopt te worden.
Open vraag uit zaal: Blijft toch de vraag overeind of we ons toch niet meer moeten richten op groei in plaats
van naar binnen gericht bezig te zijn. Hoe kan het dat de gemeente “Thousand Hills” uit Hilversum op dit
moment heel concreet bezig is met het zoeken van een locatie in Huizen om hier een gemeente op te richten,
terwijl wij bezig zijn met afstoten van gebouwen?
Ingediende vraag: Wordt er bij alle plannen ook rekening gehouden met de liturgische verschillen?
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Open vraag uit zaal: Moet je bij heroriëntatie en eventuele samengaan van kerken vasthouden aan de huidige
wijkgemeenten of kun je niet beter alles opnieuw indelen op basis van specifieke wensen van gemeenteleden
om hun eigen kerkgebouw uit te kiezen. Geeft keuze naar welk gebouw men wil helemaal vrij en houdt niet
vast aan de huidige wijkgemeenten.
Open vraag uit zaal: er wordt veel naar getallen gekeken en er worden analyses gemaakt. Uitgesproken wordt
dat we eerder willen bezuinigen op stenen dan op personeel. Maar is er wel gekeken naar de verhouding
hoeveel gemeenteleden / pastorale eenheden er zijn in verhouding tot het aantal predikanten. Deze beleidskwestie hoort toch ook in de discussie een plaats te krijgen, zeker als de aantallen afnemen zoals gepresenteerd.
Open vraag uit zaal: Oproep om van de nood een deugd te maken. Stel jezelf de vraag: wat kan de functie
van een kerkgebouw / de kerk in de huidige samenleving zijn? Pleit voor het duidelijk zichtbaar en aanwezig
zijn voor mensen uit de directe omgeving van het kerkgebouw. Stel gebouw meer open doordeweeks (koffierestaurant, repaircafe, ontmoeting, etc.). Je krijgt als kerk meer zeggenschap als je beschikbaar bent voor de
ander en zichtbaar bent. Diaconaal/missionair. Gebouwen meer multifunctioneel gebruiken, en zeker als inzet voor de medemens.
Open vraag uit zaal: pas op dat we niet te veel focussen op de eigen wijkgemeente. Geloofsgemeenschappen
kunnen ook op grotere afstanden plaatsvinden (meer reistijd geen probleem in deze tijd).
Ingediende vraag: Is het niet beter om eerst een totaal visie voor onze Gemeente te ontwikkelen voordat over
aantallen kerkgebouwen gesproken wordt? Je weet immers niet wat de criteria zijn op basis waarvan je gebouwen moet hebben.
Open vraag uit zaal: er komt heel veel informatie over ons heen. Kan dit op de website geplaatst worden,
zodat het voor iedereen beschikbaar is en nogmaals na te lezen is?
Cees Gooijer zegt toe dat dit beoordeeld zal worden.
Opmerking: er liggen nog formulieren om de stellingen eventueel thuis nog in te vullen en er zullen achterin
de kerk zondag ook nog formulieren liggen. Zo kan een ieder die dat wil de stellingen nog invullen.

5.2

Schriftelijk ingediende vragen

De schriftelijke ingediende vragen zijn geanonimiseerd in deze bijlage opgenomen.
Indiener 1:
Attentie: Mochten gebouwen multifunctioneel gebruikt gaan worden bijv. voor koffie-ochtenden voor buurtbewoners, graag letten op de inrichting. Als vb. noem ik de m.i. zeer gedateerde opknapbeurt van het catechisatielokaal van de Nieuwe Kerk. Laat ook eens in deze mensen er naar kijken die er verstand van hebben.
Indiener 2:
Vraag 1: Hoe kan het zo zijn dat een kerk als Thousand Hills concrete voorbereidingen treft voor een nieuwe
kerk in Huizen, terwijl wij praten over het sluiten van een kerk? Kennis is er dus wel genoeg vraag voor een
kerk.
Vraag 2: Is de sluiting van een kerkgebouw niet slechts een tijdelijke oplossing? Zouden we niet concreet
bezig moeten zijn met het stoppen van ledenkrimp. Wat doet de AK om de ledenkrimp te veranderen in ledengroei?
Vraag 3: Ik kan me voorstellen dat wanneer een kerkgebouw wordt gesloten er veel mensen zijn die niet
meer naar de kerk of naar een andere kerk gaan. Op welke manier is onderzocht hoeveel mensen dat zullen
zijn? In hoeverre speelt dit een rol in de besluitvorming?
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Indiener 3:
Ik mis info. Over de vergrijzing. Zijn daar gegevens over? Heeft vergrijzing invloed? Laat anderen niet in de
kou staan!
Indiener 3:
Als kerk zijn wij goed in het voeren van acties voor goede doelen in binnen- en buitenland. Maar ook wij als
kerk zijn een goed doel. Kunnen wij niet meer acties houden met als opbrengstdoel onze gemeente? Heeft dit
significante meerwaarde?
Indiener 4:
Vraag: Wordt er rekening gehouden met de liturgische verschillen tussen diverse kerken?
Opmerking: Opvallend genoeg is de balans ochtend/avonddienst in de Oude Kerk opvallend anders dan elders.
Indiener 5:
Vraag 1: Kijken naar gebouwen kan niet zonder een visie op kerk-zijn/gemeente-zijn in de huidige tijd! Moet
niet eerst dit ontwikkelt worden en daarna kan de commissie verder?
Vraag 2: Fin. Cijfers toekomst trekken lijn door, terwijl procentuele afvlakking terugloop ook te verwachten
is. Klopt deze redenering?
Indiener 6:
Vraag 1: Waar zijn de 3% p/j heen gegaan?
- kerkverlating / geen geloof / naar andere kerken?
- wat is de instroom t.o.v. de uitstroom?
M.a.w. trekken we ook mensen en proberen we (jongeren) vast te houden?
Vraag 2: In hoeverre wordt onderzocht om initiatieven met andere kerken op te zetten? Thousand Hills uit
Hilversum onderzoekt juist een start in huizen?
Indiener 7:
Hoe voorkomen we dat door het afsluiten van een gebouw er 1 of meerdere (te) grote wijkgemeentes ontstaan? Kleinschalig is voorwaarde voor een hechte en persoonlijke wijkgemeente!
Indiener 8:
Onderzoek gebruik kerkgebouwen door andere kerkelijke gebruikers. Concreet: Integreer Hersteld Verbond
(Hervormd?) in de Oude Kerk, waardoor OK geen financiële last meer vormt. 1 dominee minder en minder
kosten in onderhoud.
Indiener 9:
Om een visie en daarop beleid te maken zou zeker meegenomen moeten worden de verandering over kerkelijk besef. Een verdere kerkelijke eenheid trachten te zoeken in Huizen. Onze problemen zijn ook de problemen van andere kerkelijke genootschappen. Tussen nu en 5 a 6 jaar zal er een generatie ontstaan die nauwelijks het verschil weet van Gereformeerd – Gereformeerd Vrijgemaakt – Christelijke Gereformeerde Kerken,
etc. Om over 5 a 6 jaar helderheid te hebben dienen er op korte termijn besprekingen met andere kerken In
Huizen te worden opgestart.
Ik denk aan:
- Nieuwe Kerk met de Goede Herder kerk / Kruiskerk
- Zenderkerk met Chr. Geref. Kerk/Baptistengemeente/Christengemeente
- Oude Kerk met Geref. Vrijgemaakt/Kruiskerk mogelijk Hersteld Herv. Gemeente.
In de afgelopen 10 jaar is er al heel veel veranderd (PKN gestart). De kerk zal in de toekomst ook heel veel
veranderingen moeten ondergaan, want dit proces zal niet stil blijven staan, maar dit alles hoeft de Bijbelse
boodschap niet in de weg te staan. Hieraan werken hoeft per se geen verarming in te houden maar kan juist
een verrijking zijn en een positieve uitwerking geven zowel binnen de kerk als buiten de kerk.
Nemen we een dergelijke gedachte mee in de besluitvorming?
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In Nederland zijn er wel meerdere gemeentes als in Huizen. Zijn wij daarmee in gesprek hoe zij beleid voeren voor de toekomst?
Gemeente Huizen staat er t.o.v. andere gemeentes in Nederland er financieel gunstig voor. Geen hoge hypotheekschulden met aflossingen/rente betalingen, maar zelfs jaarlijkse erfpacht voor de Oude Pastorie. Kunnen we besprekingen en kostenvergelijking met elkaar delen ter opheldering voor alle partijen.
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