STELLINGEN VAN DE GEMEENTEAVOND: 'BOUWEN AAN DE TOEKOMST'
7 mei 2014
Leeftijd: ………………………….
Naar welk kerkgebouw gaat u meestal op zondagochtend ?
A. Oude Kerk B. Nieuwe Kerk C. Zenderkerk D. Meentkerk (s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is)
Hieronder volgt een aantal algemene vragen of de bezuinigingen en kerkgebouwen. Wij vragen u
deze vragen met een cijfer tussen de 1 en 10 te beantwoorden. Een 1 staat daarbij voor zeer
oneens/onbelangrijk en een 10 als eens/zeer belangrijk.

A. Algemeen
1. De begroting van Hervormd Huizen sluit niet, er is sprake van een oplopend financieel
tekort
a. Het is noodzakelijk dat Hervormd Huizen bezuinigt omdat de inkomsten teruglopen en
het ledental afneemt
b. Je kunt je geld als kerk maar één keer uitgeven. Ben u het eens met het door Hervormd
Huizen gekozen beleid dat kerkelijke medewerkers belangrijker zijn dan gebouwen? Dus
dat er bij bezuinigingen eerder afstand wordt gedaan van een kerkgebouw dan van een
predikantsplaats?
c. Rekening houdend met de huidige bezettingsgraad van kerkgebouwen ligt een afname
van gebouwen meer voor de hand dan een oproep tot structureel hogere kerkelijke
bijdragen om de gebouwkosten te kunnen blijven voldoen.
d. Hervormd Huizen is solidair met elkaar en het is niet van belang of de/het ene
wijkgemeente/kerkgebouw meer of minder dan een andere kost of oplevert, het geheel
gaat boven de delen.
e. Het is van belang dat alle gemeenteleden de mogelijkheid krijgen zich over eventuele
bezuinigingen uit te spreken en voldoende kans krijgen ideeën aan te leveren.

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
f. Achterstallig onderhoud of te verwachten kosten aan een gebouw moeten meewegen
bij de beoordeling van sluiten/verkopen.
g. Andere, niet onder vraag 2 genoemde zaken; namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Toegespitst op uw wijkgemeente
Hieronder volgt een aantal vragen over 'uw' kerkgebouw en wijkgemeente
1. Het sluiten van een kerkgebouw is niet de hoofdvraag, maar "hoe je als kerk het
geloof zo goed mogelijk doorgeeft"
2. Als een kerkgebouw wordt verkocht/afgestoten, moet die wijkgemeente worden
opgeheven.
3. Indien een kerkgebouw wordt verkocht/afgestoten is het redelijk dat een grotere
wijkgemeente (meer kerkgangers) naar een groter kerkgebouw verhuist en een kleinere
wijkgemeente naar een kleiner kerkgebouw.
4. Je kunt als twee of meer wijkgemeenten best met één kerkgebouw toe, als er maar
goede afspraken worden gemaakt.
5. Een wijkgemeente met een eigen kerkgebouw, moet zich aanpassen als er door
omstandigheden een (deel van een) andere wijkgemeente bijkomt
6. Als meerdere wijkgemeenten gebruik maken van "uw" kerkgebouw dan kan dit het
beste door dubbele diensten per afzonderlijke wijkgemeente
7. Indien dit wat zitplaatsen betreft zou passen, kan 't Visnet aangewend worden voor
kerkdiensten
8. Je kunt kerkgebouwen met niet-kerkelijke gebruikers delen.
9. Als een kerkgebouw wegvalt, dan moet je toch in die buurt proberen een kerklocatie
te houden
10. Je kunt beter een volle kerk(dienst) hebben in één gebouw, dan twee halfvolle
kerkdiensten in twee gebouwen
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))
A. Geen voorkeur B. Oude Kerk C. Nieuwe Kerk D. Zenderkerk E. Meentkerk F. 't Visnet
G. Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………
12. Stel dat uiteindelijk besloten wordt dat "uw" kerkgebouw wordt gesloten. Vindt u dan dat "uw"
wijkgemeente dan moet: (Gelieve uw keuze te omcirkelen)
A. blijven bestaan
B. worden samengevoegd met de Oude Kerk C. worden samengevoegd met de Nieuwe Kerk
D. worden samengevoegd met de Zenderkerk E. worden samengevoegd met de Meentkerk
F. Anders
Heeft u nog suggesties of opmerkingen voor de Commissie Heroriëntatie Gebouwenbestand (CHOG)?
Ja / Nee Denk ook aan acties voor nieuwe leden of meer inkomsten Zo ja, welke?………………………..
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

