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Uitkomsten
De stellingen

STELLINGEN CENTRALEAMBTSDRAGERSVERADERING 18-11-2014
EN CENTRALE GEMEENTEAVOND 20-11-2014 TE HUIZEN
We hebben bij onderstaand stellingen 4 mogelijkheden: ja , nee, geen mening, anders.
Om praktische redenen hebben we die genummerd: ja = 1 nee = 2, geen mening = drie, anders= 4.
Bij ‘anders’ zouden we graag zien dat u aanvullend achterop het blad info geeft. U kunt het antwoord aankruisen.
Iets anders is de beantwoording bij vraag 7 ( voorkeursvraag) en vraag 8 ( open vraag)
Desgewenst: Uw naam ______________________________________
Verplicht: Tot welke wijkgemeente behoort u? (svp. aankruisen)
0 Oude Kerk
0 Nieuwe Kerk
0 Meentkerk
0 Zenderkerk
1. De CHOG heeft als uitgangspunt het bestaande beleid genomen, namelijk: behoud van de 4
wijkgemeentes. Bent u het daarmee eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
2. De CHOG redeneert in globale zin dat de Zenderkerk en de Nieuwe kerk, meer geschikt
zijn voor afstoten dan de Oude kerk en de Meentkerk.
Bent u het daarmee eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
3. De CHOG gebruikt meerdere criteria maar legt het accent op de financiële criteria en in het
bijzonder op een sluitende begroting over 10 jaar.
Bent u het daarmee eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
4. De CHOG stelt voor vanuit de financiële criteria nu een besluit te nemen over het afstoten
van 1 gebouw. En over ca. vijf jaar de balans op te maken en afhankelijk van de ontwikkelingen een besluit te nemen over het afstoten van een 2 e kerkgebouw of het opheffen van een
predikantsplaats, e.d. Bent u het daarmee eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
5. In de afweging welk gebouw als eerste moet worden afgestoten, kiest de CHOG voor de
Zenderkerk (op financiële gronden nl. besparing op de hoge exploitatie, extra renovatiekosten, en de hoge verkoopopbrengst). Bent u het daarmee eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
6. De CHOG komt uiteindelijk met 5 scenario’s. Kunt u met een cijfer tussen 1 (laagste) en 10
( hoogste), welk scenario uw voorkeur heeft. Als u het niet weet, kunt u dat scenario overslaan.
A: Verkoop Zenderkerk en verkoop Nieuwe Kerk (zonder legaten)
__ punten
B1:Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel Zenderkerk terrein, nieuwbouw diensten centrum
(met legaten)
__ punten
B2 :Verkoop Nieuwe Kerk, verkoop deel Zenderkerk terrein, verkoop ’t Visnet, nieuwbouw
Multifunctioneel kerkgebouw (met legaten)
__ punten
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__
punten
__ punten

7. Als u een scenario mist, kunt u dan aangeven waar u aan denkt? ( open vraag)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Voor het gebruik van de (resterende) kerkgebouwen stelt de CHOG voor dat de wijkgemeenten van de Zenderkerk en Nieuwe Kerk naar het gebouw van de Oude Kerk gaan en de
wijkgemeente van de Oude kerk naar het gebouw van de Nieuwe Kerk. Bent u het daar mee
eens?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
9. In plaats van de ‘verhuizing’ zoals in de vorige vraag genoemd, zijn er ook mogelijkheden
van dubbele diensten van de Zenderkerk en de Nieuwe Kerk wijkgemeenten in het resterende kerkgebouw (vermoedelijk Zenderkerk of Nieuwe Kerk). Vind u dat beter dan het verhuisplan?
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
10. Mist u nog wezenlijke informatie in het rapport om tot verantwoorde beslissingen te komen?
Geef bij anders uw toelichting aan.
Antwoord:
0 Ja (1)
0 Nee (2)
0 Geen mening (3)
0 Anders (4)
Reacties als anders aangekruis [svp. graag nummer van de vraag vermelden] Ook overige
opmerkingen mogelijk!
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Reacties bij vragen

Vraag 1 t/m 4:
In de huidige beleidsafwegingen geen knip maken maar nu in 1x doorpakken. en een keuze maken voor 10
jaar. We moeten deze nu al zo lang lopende discussie afronden door een 'definitieve' keuze te maken voor de
komende 10 jaar. Daarmee verlossen we ons van deze moeilijke afwegingen voor de komende jaren en kunnen we onze aandacht als kerk aandacht schenken aan de zaken die echt belangrijk zijn: gemeentegroei, missionair zijn, etc. Dat vraagt nu te kiezen voor het afstoten van een kerkgebouw en predikantsplaats, incl.
wijkgemeente. De overige 3 wijkgemeenten opdelen in 3 modaliteiten, bijv.: Gereformeerde Bond, Rechtsconfessioneel, evangelisch; ieder met een eigen liturgische invulling. De kerkgebouwen toewijzen naar
grootte van deze wijkgemeente in de Oude Kerk, de kleinste in de Meentkerk.
Vraag 1:
Ja, het is niet logisch, want er gaan 2 wijken samen kerken.
Nee, bestaand beleid is slechts een fase in een ontwikkeling, die al jaren aan de gang is. Beter was geweest:
wat is het meest gewenst i.p.v. huidige situatie.
Nee, Wanneer er een kerkgebouw wordt afgestoten is het logisch dat die wijkgemeente 1 worden. En dat er
tijdelijk twee wijkpredikanten zijn. Wanneer een van hen vertrekt/stopt wordt er geen nieuwe dominee beroepen.
Nee, De wijkgemeente zonder wijkgebouw kan zich voegen naar eigen wijken, dus er blijven 3 wijkgemeenten over.
Nee, Ik ben van mening dat het de voorkeur verdient om (op termijn) 3 wijken te hebben met 3 predikanten
(en aanvullende pastoraten, jeugdwerk, e.d.) Het dorp verdelen in 3 geografische wijken (zuid (NK), oost
(MK), West (OK)), dus geen mentale wijkgemeenten (perforeren zal ook nog wel mogelijk zijn).
Anders, 2/3 wijkgemeentes kan ook.
Anders, de praktijk zal uitwijzen dat wijkgemeenten die samengaan kerken op organische wijze in elkaar
overgaan.
Nee, aanvraag overschrijving wijk ZK naar OK loopt.
Nee, momenteel loopt de overschrijdingsaanvraag van de ZK naar de OK.
Nee, Welke gemeenteleden uit Zender of Nieuwe kerk zouden naar de Meentkerk of Oude kerk willen vertrekken
Anders, Afhankelijk ontwikkelingen pastorale eenheden
Anders, Afhankelijk van het aantal pastoranten
Anders, nu ook besluiten om de eerstvolgende vacante predikantsplaats in de ZK of NK niet meer te vervullen.
Anders, dat hoeft niet per se. Misschien willen er wel mensen met Zenderkerk naar de Meentkerk. Ik denk
aan het verleden => de wijkgemeente ’t Visnet zocht ook haar eigen weg. Mensen zijn mondig.
Anders, het aantal predikanten navenant aan het aantal predikanten zal op de wijkgrenzen een herschikking
dragen.
Anders, wijken NK en ZK samenvoegen.
Anders, ZK wel en NK niet geschikt voor afstoten.
Anders. Bij verdere terugloop ledenaantal overwegen om een wijkgemeente op te heffen . Helaas!!
Anders, Als het mogelijk is dat twee wijken van dezelfde kleur samengaan, dan drie wijkgemeentes. Liefst
zo lang mogelijk 4 wijkgemeentes.
Vraag 2:
Ja, afstoten leidt tot nog snellere afname van aantal gemeenteleden, mijn inziens.
Anders, of renovatie en NK verkopen.
Nee/Anders, Bestaande gebouw slopen en nieuw terugplaatsen. Visie: Er is een uitdaging in deze crisis:
Waar is nu missionaire opdracht opgenomen in de plannen? Investeer in de toekomst  groei van de gemeente. 3 Wijkgemeenten met 3 gebouwen is nu een juist moment.
Ja, is er gevraagd welk financieel offer zij wil brengen?
Anders, zenderkerk wel geschikt voor afstoting. Nieuwe Kerk niet, de wijkfunctie vervalt dan helemaal.
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Anders, ’t Visnet afstoten en eventueel daarna de NK (zie ingestuurd scenario).
Vraag 3:
Ja, m.n. omdat de opdracht is maar probleem kent meerdere facetten. Samenhang is nu lastig om te peilen
(niet zichtbaar).
Anders, ik mis scenario’s rondom fondsenwerving en gebed, e.d. Het is m.i. te onzeker wat de stand van
zake is over 10 jaar. Gods wegen kennen wij niet. Natuurlijk moeten er berekeningen worden gemaakt, dus
daarvoor waardering.
Ja, over vijf jaar , dan mogelijk predikantsplaats opheffen.
Anders, Financieel is belangrijk, maar net zo belangrijk is kleur, visie op kerk zijn in de verschillende wijken, die toch een grote rol spelen, ook nu al.
Ja, wat kost verbouw van NK om er een moderne kerk van te maken?
Anders, ik snap financiële noodzaak. Mis visie.
Anders 3, Ik mis het rentmeester zijn. Met zo weinig mensen 4 kerken ophouden is geen goed rentmeester
zijn.
Anders, sluitende begroting = Ja, continuïteitsreserve > 2 milj = nee.
Natuurlijk is het goed een sluitende begroting te maken, maar tijdpad vind ik te ver weg. Intussen kan de rente weer oplopen en een deel van de zorgen minder zijn. Las een extra collecte in voor behoud kerken.
In de huidige berekeningen ligt het accent wat ons betreft teveel op de financiële middelen vanuit nu bekende
bronnen. Hierin is volgens ons te weinig gekeken naar zaken als, eenmalige en maandelijkse inkomsten anders dan het opheffen van een kerkgebouw of predikantsplaats, zoals de mogelijkheid tot samenwerking met
andere kerkelijke gemeenten, de inkomsten vanuit de burgerlijke gemeente en de bereidwilligheid van gemeenteleden van de PKN gemeenten in Huizen tot mede financiering van een gekozen scenario. Als met bovenstaande rekening wordt gehouden zijn wij het er mee eens dat we de toekomstige generatie niet moeten
opzadelen met schulden omdat wij geen beslissing durfden te nemen.
Anders, Het komende nageslacht mag heus wel met een schuld van beperkte grootte worden belast. Is m.i.
een goede prikkel.
Anders, Verder kijken dan 10 jaar. Niet afbreken maar kerkrentmeester zijn.
Vraag 4:
Ja, m.u.v. het opheffen van predikantsplaats.
Geen 2e kerkgebouw afstoten, wel het opheffen van 1 predikantsplaats (na 5 jaar).
Ja, dit lijkt me een goede optie. Ruimte laten voor het werk van de Heilige Geest!
Ja, variant verkoop 1 kerkgebouw. Formeren van 3 wijkgemeenten. 4 e predikantsplaats inzetten voor pastorale ondersteuning en gemeenteopbouw.
Ja, de diensten van de kerken die worden afgestoten kunnen ’s middags in de Oude Kerk worden gehouden.
Anders, beide kerken gelijk afstoten en starten met multifunctioneel kerkgebouw.
Ja, Het financiële plaatje is heel belangrijk, maar de functie van de kerk/wijkgemeente die deze heeft m.b.t.
de plaats waar deze staat is m.i. ook heel belangrijk. Plus de vraag wat er gaat gebeuren op dat gebied n.a.v.
sluiting kerkgebouw. Verder ben ik er me van bewust van het feit dat het niet om het kerkgebouw op zich
gaat. We kunnen het woord blijven horen en dat is een zegen.
Nu al een kerkgebouw sluiten is al te rigoureus. Eerst drastisch bezuinigen. Vacature bovenwijkse predikant
en jeugdwerkleider niet invullen. Jeugdwerkleider in vullen bij evangelist. Bezuinigen op energie: 15 minuten voor de aanvang van de dienst de verlichting pas op sterkte. Wij waren de laatste keer in kerken waarvan
de ochtend bezetting net zoveel was, als bij ons 's middags. Deze bestaan nog steeds.
Is financieel nu nog niet nodig. Andere gemeenten zouden bijzonder dankbaar zijn, als zoveel mensen op
zondag in de kerk te hebben, bv. Blaricum of Bussum. En dan gaan wij een gebouw sluiten. Ik kan er niet
bij.
Nee, mijn inzien van belang om keuzes te maken en deze niet vooruit te schuiven, ook als deze lastig zijn.
Nee, Fasering is pijn over langere tijd (zeuren). Beter om alles tegelijk te doen (lijkt mij).
Nee, beter om direct de stap te maken; creëert meer rust.
Nee, dat is pappen en nathouden.
Anders, Nu gelijk 1 gebouw verkopen en predikantsplaats opheffen.
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Anders, Waarom kiezen voor 2x de gemeente de bezuinigingen te laten verwerken? Waarom niet keuze gelijk 2 kerken afstoten. Afstoten behoeft niet verkoop te zijn, maar ook 1 verkoop en 1 nieuwe bestemming
wat standaard geld oplevert. Dit zijn dan opbrengsten die kunnen worden meegenomen in het resultaat.
Anders, Direct kerkgebouw afstoten + nu 1 predikantsplaats opheffen. 3 kerken/3 wijkgemeenten/3 predikanten. Wijkgemeenten mentaal indelen.
Anders, 1 gebouw afstoten (ZK) en 1 predikantsplaats opheffen (nu besluiten). Opheffen predikantsplaats via
een natuurlijk verloop en binnen +/- 5 jaar.
Anders, Afstoten van 1 gebouw (N.K.) en Zenderkerk vervangen door multifunctioneel gebouw, zo nodig in
overleg met de Rehobothschool.
Anders, als er nu al bekend is dat er twee kerkgebouwen weg moeten, kan er beter nu meteen daarop gehandeld worden met een goede oplossing door bv. een nieuw dienstencentrum te bouwen i.p.v. de de twee opbouwen. Nu veroorzaak het al een hoop onrust en dan hebben we over 5 jaar weer onrust.
Anders, het opheffen van een predikantsplaats lijkt mij niet mogelijk gezien de pastorale bearbeiding. Die
wordt m.i. veel te groot voor 3 predikanten. Mijn voorkeur gaat naar afstoten van gebouwen.
Vraag 5:
Ja, Wat zijn andere gebruiksmogelijkheden v.h. gebouw?
Ja, maar klopt dit: “de hoge verkoopopbrengst”?
Ja, Hoge exploitatiekosten van de ZK. Wat is hiervan de oorzaak? Uit onwetendheid kan geen oplossing
worden aangedragen. Graag meer informatie hierover. Extra restauratiekosten Zenderkerk. Wat moet er dan
gerestaureerd worden? Onwetendheid brengt ook hier geen oplossing. Overigens:renovatie heeft betrekking
op een trap of een voordeur of een keuken. Hallo Huizers!
Ja, de Zenderkerk heeft een slechte akoestiek.
Nee, Onderbouwing van getallen/aannames kan door afwijkingen van grote invloed zijn op de uitkomsten/scenario’s. Is over 1 á 2 jaar alles weer anders? Crisis weg etc.
Naar mijn mening zou nu de eenmalige investering in een nieuw multifunctioneel gebouw te prefereren zijn
voor een deeloplossing van de gebouwen. Vanuit een nieuwe situatie kunnen naar de toekomst toe gemakkelijkere beslissingen genomen worden en die dat nodig is.
Nee, bij keuze opheffen Zenderkerk blokkeer je de toekomstige optie om op die plaats een nieuw kerkelijk
gebouw neer te zetten. Het zou onlogisch zijn om dat op de Nieuwe Kerk locatie te doen.
Nee, Geografisch ligt de Zenderkerk centraler dan de Nieuwe Kerk. Voor mij is dan de plek veel belangrijker.
Nee, er moet helemaal geen kerkgebouw afgestoten worden. De Herv. Gemeente bouwt een multifunctionele
kerk op het terrein van de Zenderkerk met betaalbare woningen. Dat klinkt anders. De eventuele verkoop van
de Nieuwe Kerk is desastreus. Waar moeten al die honderden kerkgangers naar toe? Morgendienst handhaven, middagdienst samenvoegen. Sluiting van de kerk heeft ook een ernstig gevolg voor de collectes. Daarnaast zullen er veel thuis blijven. De ontwikkeling op het gebied van KerkTV zal ook nadeling zijn. Er zullen
zijn die slecht weer op bed de dienst zullen horen.
Anders, Bij deze keuze spelen andere criteria dan alleen financieel. Denk aan wijk (pastoraat) niet op basis
van geografie.
Anders, toegankelijkheid nieuwe kerk (rolstoel, e.a.) ruimtes voor meerdere activiteiten.
Anders, de locatie van de Zenderkerk is heel goed. Beter dan de Nieuwe Kerk. Is het financieel verschil niet
te overbruggen? Een goede locatie is blijvend!
Anders, Gezien de ligging van de Zenderkerk lijkt het mij in belang van de gehele gemeente dat op die plek
een kerk en/of multifunctioneel centrum het beste is, ofschoon het mij als NK lid aan het hart gaat! Maar
verstand gaat boven gevoel in dit verband.
Anders, NK ligt te dicht bij de OK.
Anders, het zou beter zijn om de Zenderkerk te renoveren en deze een centrale plaats in de wijk te laten innemen, ook met de zalen, enz.
Vraag 6:
Legaten
 2015 Hervormde Gemeente te Huizen

CHOG
Bijlage 10 - Uitkomsten centrale gemeenteavond 20 november 2014
Versie 0.2
8 januari 2015

9 van 22

Legaten moet je niet meenemen in de berekeningen. De kerk krimpt, gaan legaten dan niet mee krimpen?
Meenemen van legaten is m.i. niet verantwoord.
Wat houdt ‘zonder legaten’ in, zonder dat we dat weten is het onmogelijk een keuze te maken uit deze scenario’s. Voorstel dit toelichten en dan nogmaals enquête invullen.
Iets doen zonder legaten heeft voorkeur boven een actie met legaten. De generatie die legaten geeft bestaat
over 10 jaar niet meer.
B2 en C2
B2: Is er rekening mee gehouden met een grote actiebereidheid voor het bouwen van een multifunctioneel
kerkgebouw.
B2 ’t Visnet in 2001 voor 3! Miljoen gerestaureerd en nu verkopen….. Is niet aannemelijk te maken.
Nieuwe Kerk is beeldbepalend. Misschien over 10-15 jaar nog eens bekijken i.v.m. verkoop. Wel minder
energie gebruiken. Verlichting bv. kan minder.
B2 Op de gemeenlandslaan blijven nog 2 kerken over. In de hemel wordt niet gevraagd waar we gekerkt
hebben.
B2 -> slecht voorstel.
C: mits opheffing predikantsplaats gaat met natuurlijk verloop t.z.t.
Hoe wilt u in deze tijd, de Zenderkerk verkopen! Aan investeerders!
C: Verkoop Zenderkerk en “op termijn” opheffing….etc.
C: Mogelijk Zender + Nieuwe kerk kunnen samen in de NK kerken. Desnoods eerst 2 diensten. Later één
dienst.
C. Wat er overblijft 3 kerken en 3 predikantsplaatsen. Is er bij 6c voldoende plek voor verenigingsleven/activiteiten?
C Deze predikant zou evt. bovenwijks kunnen worden. Er hoeven dan ook niet meer zoveel oudere predikanten te preken.
C en D, waarbij de vraag is of je een predikantsplaats moet opheffen of verminderen in de overige kerkelijke
werkers.
D = weglaten van legaten. Dit is namelijk nog 100% onvoorspelbaar.
Bij vraag 6 heeft C de voorkeur; wanneer er een predikantsplaats wordt opgeheven, ook bezien of er een
wijkgemeente moet worden opgeheven.
Verkoop deel Zenderkerkterrein met nieuwbouw dienstencentrum 't Visnet Verkopen.
Verkoop ’t Visnet: groot gedeelte Oude dorp kan niet zonder voldoende verenigingsruimte
In aanvulling op scenario’s eerst 1 kerk afstoten en dan voor nieuwe/zenderkerk geen nieuwe dominee beroepen bij verloop.
Ik vind het niet logisch om ’t Visnet mede te verkopen en elders een nieuwe dienstencentrum of multifunctioneel kerkgebouw te plaatsen. Als de nieuwe kerk te klein is voor gezamenlijke diensten kan ook ’t Visnet
voor kerkdiensten worden gebruikt.
M.b.t. 6 mogelijke opties: Het lijkt me niet wenselijk dat 3 wijkgemeentes naar een andere kerk gaan, zoals
o.a. gepresenteerd als mogelijkheid. Wijk OK naar NK en wijken NK en ZK naar OK. Het zou me niet verbazen als dit nog meer ontkerken zal gaan inhouden. M.i. zou bijv. (omdat verkopen Zenderkerk de 1 e en
meest logische keuze is) gestart kunnen worden met 2 diensten in de Nieuwe Kerk te gaan houden. Gelet op
het feit dat liturgisch bezien deze wijken meer bij elkaar aansluiten is het mogelijk dat wijk ZK deels naar de
Nieuwe Kerk en deels naar de Meentkerk, waardoor op termijn opheffing van de wijkgemeente bezien kan
worden.
Vraag 7:
Afstoten:
- Afstoten ZK, Oude Kerk met huidige in stand houden ZK, ZK en NK in elkaar schuiven. ZK gaat naar MK
(30%), NK (50%) en OK (20%).
- ZK of NK sluiten en 1 van de wijken sluit zich aan bij overige wijken. Dan verdelen de gemeenteleden zich
waarschijnlijk wel over de 3 andere wijken.
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- Afstoten ZK, wijkgem. ZK en NK samenvoegen en dienst houden in de NK (een deel van de wijk ZK zal
gaan naar MK).
- Samenvoegen Zenderkerk met Nieuwe Kerk met de Nieuwe Kerk als plaats van eredienst.
- Voorlopig alleen verkoop Zenderkerk (renovatiekosten zijn te hoog)
- Verkoop ZK zonder opheffing van predikantsplaats.
- Alleen verkoop ZK.
- Met z’n allen in 1 gebouw?? Nog nooit voorbij zien komen. Vaak hoor je mensen zeggen er waren wel
2000 mensen in de kerk. Zoveel mensen gaan er bij ons ook naar de kerk allen verspreid over 4 gebouwen.
- ZK dicht – ’t visnet dicht, NK + OK blijven bestaan.
- Terug naar de basis (OK + NK). Last in first out.
- Is er een optie bekeken of er aan de Gemeenlandslaan (anders in de buurt) een beter bestaand pand beschikbaar is voor mogelijke overname? Dan is het voor de hand liggend om de Zenderkerk te verkopen.
- De ZK en NK houden dubbele diensten in de NK. Bij doorzettende krimp kunnen deze 2 wijkgemeenten tot
1 wijkgemeente worden gemaakt. Dit bevat ook de besparing van 1 predikantsplaats.
- In alle gevallen afstoten ’t Visnet. Dit gebouw heeft geen enkele functie in de gemeente-zijn. Zenderkerk
met multifunctioneel gebouw heeft alle voordelen en dus voorkeur.
Nieuwbouw - multifunctioneel
1) Afstoten Oude Kerk, verkoop de Zenderkerk + multifunctioneel gebouw.
2) Kerkenbestand van heel Huizen overwegen.
3) Wijkindeling volledig op de schop i.t.t. liturgie/stijl, kleinere pastorale eenheden, 4 algemeen predikant.
Verkoop NK + ’t Visnet en renovatie/ombouw ZK tot multifunctioneel gebouw.
Samen met gemeente Huizen, Rehobothschool combineren met multifunctioneel maatschappelijk centrum
waar kerkdiensten gehouden worden.
1) Renovatie ZK of nieuwbouw en verkoop NK (en ’t Visnet) en 3 wijkgemeenten zenderkerk met multifunctioneel centrum.
2) ZK + MK in nieuw gebouw en MK verkoop aan HHK.
Zenderkerk veranderen of multifunctioneel gebouw van maken. (kerkzaal verkleinen bijgebouwen gebruiken
voor meerdere doeleinden).
Verkoop MK+ZK+NK+ nieuwbouw 1 kerkgebouw voor deze wijken?
Verkoop Visnet + ZK wordt multifunctioneel nieuw
Verkoop ZK en NK, nieuwbouw op ander terrein b.v. op plaats Keucheniusschool (t.o. ZK).
I.p.v. de Zenderkerk een kleiner (multi)functioneel gebouw op dezelfde plek – rest van de grond verkopen, ’t
Visnet verkopen, en alle functies daarvan in hiervoor genoemd gebouw
Is er nagedacht over een multifunctioneel gebouw i.s.m. 1) gezinsvervangend tehuis De Haar, 2) wijkcentrum, 3) kerkelijk centrum. In Amersfoort wordt iets dergelijks gerealiseerd.
Verkoop NK, deel ZK -> Nieuw gebouw op plaats terrein ZK, multifunctioneel in de wijk ook door de week.
Zenderkerk multifunctioneel. Verandering interieur. Stoelen, liturgisch centrum, bijv. Westerkerk in Amsterdam. Stoelen geen banken (kleiner aantal).
Verkoop ZK, en gedeeltelijke verkoop ZK terrein met de mogelijkheid tot klein ‘dienstengebouw’. Dus niet
overgaan tot de bouw. Mocht in de toekomst toch blijken dat (zowel financieel als ook noodzakelijk). Dan
heeft men alsnog de mogelijkheid tot het bouwen van een klein dienstengebouw.
’t Visnet afstoten en de Zenderkerk renoveren tot een multifunctioneel gebouw.
Jullie moeten van Zenderkerk afbreken een silo maken net als keucheniusgebouw en de NK afbreken en bij
het bejaardenhuis voegen desnoods huur je: er is genoeg op dat gebied. En van de NK is nu geen sprake van
verkopen en jullie doen net of het nieuw is, maar dit is allang sprake van geweest en een goed idee en die
daar kerken stap in je auto en kom naar de OK daar is nog veel plaats. De mensen van de OK gaan er niet uit.
Verkoop ZK, 't Visnet, bouw t.b.v. de overblijvende wijkgemeenten van een verenigingsgebouw welke ook
een functie overdag in de wijk zal hebben (op terrein - deel - Zenderkerk).
Zenderkerk slopen, daar een soort ’t Visnet met nodige vergaderruimte te bouwen. Op overgebleven grond
woningen of evt. appartementen voor senioren bouwen voor verhuur!
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Perceel Zenderkerk niet verkavelen / drukt eventueel verkoopprijs. Pastorie Gooilandweg verbouwen en een
aantal ruimten creëren. Voor o.a. KV, MV, catechisatie/kerkenraadsvergaderingen, enz. (Dit als wijk Zenderkerk niet wordt opgeheven.
Eventueel klein multifunctioneel gebouw richting Tuincentrum Rebel.
Klein gebouw omgeving randweg.
- Scenario 6A en dan een nieuwe kerk bouwen op een plaats tussen ZK en NK. Vraag: De grond van de dr.
Kuijperlaan (zuidkant) tussen blaricummerstraat en l.laarderweg is dat van natuurmonumenten of particulieren?
Verkoop Zenderkerk + verkoop Nieuwe Kerk + nieuwbouw multifunctioneel kerkgebouw. Ik weet alleen
niet of dit financieel haalbaar is. In ieder geval een scenario zonder legaten. Legaten zijn een te onzekere
factor.
- 6A Verkoop deel Zenderkerkterrein – nieuwbouw dienstencentrum (zonder legaten) – verkoop NK.
Nieuwbouw/renovatie incl. 1 predikantsplaats
- Verkoop Verkoop NK, Opheffing 1 Predikant in combinatie met Evangelist.
- NK + opheffen 1 predikantsplaats + renovatie Zenderkerk.
- ZK en NK verkopen, nieuw multifunctioneel centrum (financiële actie). Ds. Mantel over 5 jr. met pensioen.
- Wijk NK en ZK samenvoegen met 1 predikant.
- ZK groot + school+de Haar + ?, verkoop NK + op termijn predikant ’t Visnet opdelen (1/2 verkopen).
- Alleen verkoop ZK + reductie 1 predikantsplaats
- B2 + predikantsplaats
Afstoten incl. 1 predikantsplaats
- Verkoop ’t Visnet, opheffen kerkelijk medewerkers anders dan predikanten.
- A1 namelijk het opheffen van 1 predikantsplaats als 2 kerken worden afgestoten lijkt niet meer dan logisch.
Kerkgebouw met derde partijen:
- Kerkgebouw ‘delen’ met een andere kerk in Huizen zoals Kruiskerk/GHK/Oosterlicht, evt. door dubbele
diensten of doordeweekse activiteiten.
- Een scenario met samenwerking met andere kerken, zoals Goede Herderkerk/CGK/1000 Hills.
- Samen met een ander kerkgenootschap gezamenlijk een gebouw gebruiken.
- Combinatie met verdergaande samenwerking CGK Huizen.
Verenigingsactiviteiten: voldoende ruimten in de Nieuwe Kerk?
Wat kan het rehoboth schoolgebouw betekenen?
Als u er financieel zo slecht voorstaat, denk dan bijv. aantrekken van sponsors, zonnepanelen is energiekosten verminderen.
+/- 1200 kerkgangers ’s ochtends en 300 ter kerk. In de randstad Holland is dit hoger dan het gemiddelde.
Kwaliteit van de kerkdienst: Liefde!
Missionair centrum De Brug + Zenderkerk + Multifunctioneel gebouw!
Bij sluiting Zenderkerk de leden verdelen over de NK en de MK.
Betere bezetting minder kosten. Ds. Verkerk en Ds. Poldervaart is een goede optie om de kosten te drukken.
Zenderkerk nieuw bouwen in de toekomst veel acties organiseren. Bij krimp ’t Visnet weg en zenderkerk
verbouwen, wel zo bouwen dat dat mogelijk is.
a) Meer onderzoek naar mogelijke samenwerking met andere kerkelijke gemeente (chr. Geref. Kerk)
b) Onderzoek naar structurele verhoging van de vrijwillige bijdrage (bereidheid?)
Financiën – leden. Bejaarden.
Commissie denk aan vrouwen in uw commissie.
Is meegenomen dat bij afstoten van ZK of NK, hoe de kerk zichtbaar blijft in de buurt?
Zenderkerk zo goed mogelijk gebouw van maken.
Er wordt uitgegaan van een laag opkomst pct. in de OK, terwijl er in de omgang sprake is van een grote verschuiving. Kan ZK/NK naar OK vanwege liturgie?
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Bouw op de grond van de ZK bejaardenwoningen + een zaal voor ? bewoners.
Samenwerking met andere dan Herv. Gem. Huizen. Ik mis ‘opbouw’ element. Dit is alleen maar een neergaande spiraal.
Een scenario met een meer optimistisch missionair karakter.
Middagdiensten halveren (bezuinigen) dus een vakantierooster het hele jaar doen.
1) Financiële samenwerking met 3 andere Protestante Gemeenten (Goede Herder, Kruiskerk, Oosterlicht). Gebouwen delen voor betere geografische verdeling.
2) Verkoop Oude Kerk (veel te groot). Niet goed te gebruiken voor diverse liturgie soorten.
Kom er maar bij. Niks geen dubbele diensten gewoon diensten aanhouden half 10 beginnen en ’s middags
kun je een andere tijd aanhouden.
a. Verkoop van de Nieuwe kerk (schijnt dure grond te zijn), renovatie van de Oude kerk (om exploitatiekosten te verminderen), bouw van een multifunctioneel centrum op het terrein van de Zenderkerk
+ Rehobothschool (betrek hierin andere kerkelijke gemeenten waarmee de kosten voor of de aanschaf of het gebruik van dit centrum kunnen worden gedeeld in de financiering van dit project (inventarisatie van hun belang) en een betere bezetting van het Visnet (indien mogelijk)
b. Het afstoten van de Zenderkerk en Nieuwe kerk, waarbij zowel de Zenderkerk als de Nieuwe kerk
gebruik maken van de faciliteiten van andere kerkgenootschappen en de Oude Kerk gemeente gebruik blijft maken van hun eigen gebouw. Daarbij is het van groot belang dat het gemeenteleven buiten de kerkdienst niet onder druk komt te staan (zoals bijv. koffiedrinken na de dienst). Renovatie
van de Oude Kerk om exploitatiekosten te verminderen en een betere bezetting van het Visnet (indien mogelijk).
Oude kerk beschikbaar stellen voor bv concertuitvoeringen, dodenherdenking etc. om betere exploitatie te
bewerkstelligen.
Ik mis een strategische visie “waar willen we als kerk over 10 jaar staan”. Fusie met Goede Herder, Kruiskerk etc. kan tevens leiden tot totaal ander actieplan (voorbeeld?)
Identiek aan scenario B1, maar zonder legaten. Verkoop Nieuwe Kerk, deel zenderkerkterrein en een nieuw
dienstencentrum gebouw zonder rekening te houden met legaten.
Wat zijn de kosten van: buiten isolatie, een nieuw dak, iso.glas en cv. installatie van de Zenderkerk?
Bouw nieuwe Zenderkerk met voldoende zalencapaciteit en verkoop ’t Visnet.
Mijn idee; Sluit de Zenderkerk om te beginnen. Bouw er woonhuizen of appartementen. Hoe een enquête
onderzoek de gemeente of ze zelfstandig willen blijven. Zo ja, eventueel gescheiden kerkdiensten in de
Meentkerk. Zo niet de kerken samenvoegen.
Wachten tot één van de predikanten weggaat/met pensioen gaat. Dan Zenderkerk verkopen en gemeente verdelen over 3 wijken.
1. Renovatie ZK en
2. Combinatie met de gemeente Huizen.
1. Renovatie ZK en
2. Combinatie met de gemeente Huizen (school)
Vraag 8:
Ja, terwijl een wijkgemeente zonder kerk wordt opgeheven c.q. zich ‘opsplitst’ naar de overige wijkgemeenten
Nee, waarom OK leden naar ander gebouw? Ev. Zenderwijk kan toch ‘uitwaaieren’ naar andere gebouwen?
Nee, Er is mogelijkheid om ’s middags te kerken in de Meentkerk /Oude Kerk ’s avonds.
Geen mening, weet ik nog niet.
Wordt praktisch een rommeltje. Te weinig consensus.
Anders, als er genoeg draagvlak voor is.
Nee, mensen die geperforeerd zijn kunnen weer terugkomen. Wijk-technisch flauwekul deze vraag.
Nee, Zeer slecht plan!
Nee, dit scenario is werkelijk te gek voor woorden. Wie heeft dit verzonnen…………
Wel omslachtig.
Nee, mis bezinning op kerk-zijn.
Nee, Verhuizing van kerkgangers zal leiden tot een groter ledenverlies dan 200 per jaar.
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Nee, het is onzin om 3 wijkgemeenten te verhuizen. Dit moet je tot het minimum beperken. Tevens voor samenvoegen NK en ZK. Zullen de diensten nu niet al zodanig uit elkaar moeten lopen (volledig eigen koers
Zenderkerk). Dat dit gewoon niet meer mogelijk is.
Nee, geografische spreiding van kerkgebouwen is wenselijk, zodat ieder binnen zijn wijk naar de kerk kan.
Nee, Dubbele diensten voorkeur. Laat Oude Kerk zoals het is. Tast liturgisch centrum niet aan. Verknoei nog
geld, nog gebouw.
Nee, het verhuisplan is heel ingrijpend voor 3 wijken. Dit kost voor alle wijken leden en wordt heel onoverzichtelijk! Er wordt gesproken over een verbouwing van de OK i.v.m. voorziening voor de liturgie. A. Hoe
moeten we dit voorstellen? B. Is dit een permanente verandering van het interieur? C Is de OK hier uberhaupt hiervoor wel geschikt (zijbeuken). Het gaat alleen om de morgendiensten (helaas de middagdiensten
minimaal bezet). Opnieuw een telling van de NK en ZK. Dan beoordelen of ze in 1 kerk kunnen zo niet, dan
dubbele diensten. Hoe pijnlijk ook, maar voor alle wijken de minst ‘ingrijpende’ oplossing.
Nee, Dat zou heel onverstandig zijn, want dan loopt een groot deel van de OK – bezoekers naar de HHK.
Nee, onbegrijpelijk dat dit voorstel gedaan wordt. Laat de OK-gemeente in de OK! Dit is een kwestie van
respect.
Anders, misschien ik weet het nog niet.
Nee, hoe is men gekomen op zo’n voorstelling. De Oude Kerk zonder liturgie de enige kerk waar nog de
diensten enigszins behouden wijze gebracht wordt, moet men in ere houden.
De keuze voor 4 wijkgemeenten kan ook betekenen: Qua liturgie/modaliteit de vergelijkbare wijkgemeenten
NK, ZK en MK laten kerken in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk; de huidige OK laten kerken in de Meentkerk.
Nee, Bij verhuizing van leden naar ander kerkgebouw raakt de kerk binnen de kortste keren veel leden kwijt!
Ik hoop dan naar andere (wijk)gemeentes. Er zijn gemeentes die zoeken naar een kerkgebouw!! Willen we
dat?
Als Z’Kerk en Nwe Kerk naar Oude Kerk gaan vertrekken we als gemeente uit een groot deel van Huizen.
Dat lijkt me niet wenselijk. Het is nodig dat je als kerk op veel plekken aanwezig bent. Vandaar dat mijn
voorkeur voor multifunctioneel gebouw op plek Z’kerk voor betere spreiding. Mits financieel mogelijk natuurlijk.
I.p.v. verhuizen beide wijken in nieuwe kerk met aanpassingen van wijkgrenzen. Een deel Zenderkerk naar
Meentkerk.
Anders, het verbouwen van de OK vind ik te ingrijpend.
Anders, dit betekent ook een heroverweging van huidige wijkprincipe (o.b.v. geografie).
Anders, Qua bezettingsgraad; ja, qua kindernevendienst, etc. niet te realiseren of er moet verbouwd worden
in de OK.
Anders, ik vind de verhuizing van vraag 8 behoorlijk ingrijpend, wanneer dit mogelijk maar voor 5 jaar is.
Dus 3 wijkgemeenten verhuizen en dan naar 5 jaar mogelijk weer alles omgooien. De Oude kerk zal gezien
het aantal ouderen misschien het snelst slinken (denk ik zo?) en zal dan na 5 jaar weer in ’t Visnet moeten. Ik
vrees dat je door het gewissel ook gemeenteleden verliest. Misschien is de tussenoplossing van dubbele diensten in de Nieuwe Kerk dan minder ingrijpend omdat het dan minder wijkgemeenten aangaat. Maar ik snap
van de solidariteit!
Anders, Ik ben het daar alleen mee eens als blijkt dat het grootste deel van de Zenderkerkers naar de Nieuwe
Kerk komt en deze kerk dat niet allemaal kan bergen. Maar dat moet nog blijken. In het verleden is ’t Visnet
over de gehele gemeente verspreidt.
Anders, betuttelend werkt niet. Adviseer de bezoekers van de Zenderkerk met een regelmaat zondags naar
een andere kerk om zodoende een plekje e vinden, waar je je thuis voelt.
Vraag 9:
Ja, Behoud van wijkgemeente door b.v. 1 maand vroege dienst Nieuwe kerkwijk en late dienst Zenderkerk.
Volgende maand wisselen.
Ja, vraag me wel af of bij dubbele diensten het jeugdwerk (KV) niet in de knel komt. Als je jong bent ga je
liever naar een late dienst. Daarna meteen kv. Ik weet niet of dat gaat werken.
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Ja, Ook mogelijkheid om Zenderkerk en Oude Kerk 2 diensten. Verwachting is dat dan de zenderwijk al gedeeltelijk kerkt in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk en t.z.t. dan allemaal in de Oude Kerk in 1 dienst, want
liturgische vormen zullen zich dan aanpassen.
Ja, ik kies voor dubbele diensten. I.v.m. het belang voor kleinschaligheid.
Ja, bij opheffing/verkoop Zenderkerk de leden van de wijk vragen waar ze willen ‘kerken’. Door natuurlijk
verloop misschien geen dubbele diensten noodzakelijk.
Ja, waarom dubbele diensten? Deze 2 gemeenten kunnen toch ook een gezamenlijke dienst hebben?
Geen mening, weet ik nog niet.
Nee, ook niet echt wat.
Nee, gewoon bij elkaar.
Nee, dit schaadt de knapenvereniging.
Nee, Bij dubbele diensten zijn er ook dubbele kosten. En de inzet is het financiele plaatje. Dus m.i. kan hier
op bespaard worden.
Mijn voorkeur zou zijn: ’s morgens dubbele diensten per maand wisselend vroege/late dienst voor de wijkgemeente ZK + NK. ’s Middags gezamenlijke dienst.
Anders, wat is het probleem om de 2 gemeenten in de Nieuwe Kerk te doen. Het lijkt me dat hier voldoende
ruimte voor is.
Anders, als er geen draagvlak is, is deze optie het meest voor de hand liggend; totdat het weer in 1 dienst
past; dan terug naar 3 wijken, maar nog niet direct een predikantsplaats, inleveren als dat niet nodig is.
Als jullie de Zenderkerk sluiten, zou je dan aan mensen van de Zenderkerk kunnen vragen wat ze denken
naar welke kerk ze dan zullen gaan, dan kun je vraag 8 en 9 anders gaan bekijken.
Anders, laat de tijd zijn werk doen of dit nog wel nodig is, gezien de snelle achteruitgang nu ook zichtbaar in
de morgendiensten.
Laat de mensen vrij bij welke wijkgemeente ze zich willen aansluiten bij dubbele diensten kijkt men eerder
naar de voorganger.
Anders, voortschrijdend inzicht! T.z.t. opnieuw enquête onder de gemeenteleden. Keuze wie naar welke kerk
wil. Dan pas besluiten. Dus nader onderzoek! P.s. Veel waardering voor het werk van de CHOG commissie.
Dank!
Het is moeilijk in te schatten maar wat mij betreft, lijkt mij de mogelijkheid voor dubbele diensten het prettigst.
Anders, stel duidelijke profielen op voor de verschillende wijkgemeenten en laat de mensen dan kiezen waar
ze zich het beste thuis voelen zonder dat het 3 maanden duurt om overgeschreven te worden.
Anders, wijken moeten dan gewoon opnieuw ingedeeld worden. 3 kerken = 3 wijken.
Anders, twijfel.
Anders, wijken ZK en NK kunnen samengevoegd worden.
Anders, voorkeur dan voor samenvoeging van deze wijkgemeenten. Ik vind het niet wenselijk twee diensten
na elkaar te houden. (zeer storend en zo wordt het nooit een gemeente.)
Vraag 10:
Beleid/visie:
Ja, geestelijke visie op rol/plaats van de kerk en de wijze waarop we die plaats in Huizen innemen (samen en
tussen andere kerkelijke gemeenten in Huizen).
Ja, ik mis het geestelijke aspect. We willen we zijn als christen in 2015-2024. Wat is onze missie? Wat hebben we daarvoor nodig? Financiële gezondheid is prachtig maar hoe zit het met onze geestelijke groei / situatie.
Ja, ik mis een visie op kerk-zijn in 2024!
Ja, de bezinning op het beleid binnen de gebouwen. De onderlinge verschillen maken het besluit namelijk
complex.
Ja, belang visie en geografische spreiding in het belang op de lange termijn vind ik geografische spreiding
belangrijker dan een iets beter exploitatieresultaat.
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Ja, gronden voor besluiten zijn voornamelijk financieel c.q. historisch, maar niet op ‘toekomstverwachting’
of ‘bouw’ of ‘investering’!? Hebben we als gemeente dan helemaal geen hoop? Of toekomstverwachting?
Waarom niet?
Ja, hoe wil je als gemeente kerk zijn? Hoeveel zalen gebruik je tijdens de dienst?
Om te beginnen: avonddiensten in 2 kerken i.p.v. 4.
Bezuinigen: Eigen predikanten vaker in Huizen laten voorgaan.
Nee, Daarop mogen we vertrouwen op kennis en kunde van CHOG, AK, KRM en Diakenen.
Geloof houden! Ik denk aan de bouw van de Meentkerk in die tijd.
Groot onderhoud kan ook in etappes en met behulp van gemeenteleden (werklozen).
Een begroting van 10 jaar is veels te lang en niet te overzien.
Thousand Hills vraagt ‘tienden’. Is dat een invalshoek? Het is mogelijk om het ‘geefgedrag’ van de gemeente te beïnvloeden.
Ja, gemeente zijn in de 21e eeuw behoeft een andere visie dan vanuit traditioneel kerkgebouw geredeneerd.
Ja, ik mis onderbouwing waarom ZK meer verkoopopbrengst heeft verkoop van de NK. In mijn optiek levert
NK veel meer geld op omdat daar zorgappartementen neergezet kunnen worden en de grondprijs hoger is
(centrum) dan de Zenderkerk. Ik mis ook: de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van ‘stenen’ (lees
gebouwen delen) met andere (PKN)kerkgemeentes in Huizen.
Anders, meerdere scenario’s.
1) Afstoten NK en gemeente opdelen over OK (zwaar) en ZK (licht). OK beleid wijzigingen, gezangen en
dergelijke. Leden die niet mee eens zijn kunnen naar Herstelde Kerk, Herstelde Kerk groeit en kan dan NK
kopen met verkoop + ’t Visnet (woningbouw?).
2) Kan op de plaats Zenderkerk nieuw kerkgebouw gerealiseerd worden? Evt. ook ’t Visnet verkopen?
3) OK beleid; Jammer, dat hier niet over gesproken wordt, grote kerk, ‘weinig bezoekers moet deze wijkgemeente nog zo instaat gehouden worden terwijl dit een relatief kleine groep is?
4) Samenwerken met andere kerken ‘CGK, HHK, enz. (geen ruzie maken).
Nee, onderzoek in de gemeente doen of ze ook willen verhuizen naar andere wijk.
NB: Er zou onderzoek gedaan kunnen worden of er van de wijk ZK en NK leden over willen naar MK en/of
OK. In dat geval past wijk ZK en NK wellicht in de NK.
Ik zal het heel erg vinden als we vanuit de OK weg moeten naar een andere kerk.
Uiteindelijk is de verkondiging van Gods woord het allerbelangrijkste. We zijn lichaam van Christus en
vormen daardoor een geheel.
Ja, onderbouwing opbrengst verkoop kerkgebouwen.
Ja, vertrouwen
Ja, wij zijn toch één gemeente. Waarom dan toch de scheiding in financiën van diaconie en kerkvoogdij? ’t
Visnet is toch van heel de gemeente. Dus ook de opbrengst van de verkoop!!!!
Ja, Waarom kiest u er niet voor om de NK, ZK, MK te verkopen en op de grond van de Zenderkerk één groot
gebouw neer te zetten. De OK klassiek houden en op terrein van de ZK nieuw gebouw voor de ZK, NK en
MK.
Ja, wat verteld werd stond al in het kerkblad grotendeels. De tabelletjes die getoond werden, hadden al in het
kerkblad gekund, dan was ik beter voorbereid.
Ja, hierdoor zullen meer mensen de kerk verlaten.
Ja, scenario en de inkomsten uit verhuur die verdwijnen en scenario en wegvallen gemeentebreed gebruik,
verenigingsleven.
Ja, er wordt geen rekening gehouden met de geografische spreiding bijv. mensen uit de Bijvanck gaan nu
naar de Zenderkerk en gaan in de toekomst niet naar de Oude Kerk. In de Oude kerk is het moeilijk om een
moderne vorm van liturgie te gebruiken bijv. een beamer. Ook is er onvoldoende zaalruimte voor kindernevendienst, e.d. het lijk mij onmogelijk om voldoende zaalruimte te maken in het gebouw. Wanneer de Zenderkerk moet verhuizen den ik dat veel mensen naar een andere kerk zullen gaan bijv. de Kruiskerk of Thousand Hills. Jullie kijken veel te veel naar het geld. Er spreekt geen vertrouwen uit.
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Ja, in het geheel mis ik wat woorden over een inhoudelijke visie op het gemeente zijn in de toekomst. Nu
lijkt een belangrijk uitgangspunt dat er vier wijkgemeenten blijven. Waarom is dat zo? En bovendien in het
scenario ZK sluiten, gaat wijkgemeente NK + ZK samen in de OK en heb je toch ook 3 wijkgemeenten.
Anders, Afweging om daadwerkelijk te rekenen met meer verwachtte opbrengsten bij een teruglopend ledenaantal. Jongeren zijn straks de toekomst en met weinig. Verwachtte opbrengsten lijkt mij te risicovol.
Extra: Welke doelgroep beslist, degene die in de toekomst moet betalen wegen deze zwaarder?
Anders, op dit moment zijn de verschillen in liturgie Nieuwe Kerk en Zenderker te afwijkend. Mijn verwachting is dat bij sluiting Zenderkerk (of Nieuwe Kerk) verspreiding.
Ja, 1) crowd funding om aan benodigde financiën te komen voor multifunctioneel gebouw. Bij mijn weten
heb ik niets van ‘extra financiële actie’ gehoord. 2) Iedere ouderling weet wie er in zijn sectie woont. Weten
we ook waar de mensen blijven als ze niet meer komen? Wordt deze mensen gevraagd waarom ze niet meer
komen? Wat ze missen bij ons? 3) Multifunctioneel gebouw waar we ‘kerk in de buurt’ kunnen zijn. Dat lijkt
me prachtig met plek voor: ontmoeting op allerlei gebied;kledingbank, catechesaties, kringen, GP, huiswerkbegeleiding, koken voor de buurt. En goed verhuurbaar voor inkomsten. Ik wens jullie veel wijsheid en zegen toe.
Ja, 1) een goede inventarisatie van de redenen dat men de hervormde gemeente verlaat. Verlaat men God of
alleen de kerk? 2) het kerk zijn in deze tijd en cultuur vraagt om een ander gebouw bv. Zoals Redeemer New
York, de stijl van Tim Keller spreekt veel mensen aan, zouden we ook niet meer van zijn presentaties kunnen
leren? 3) Waar gaat GP heen?
Ja, het verschil in financiën m.b.t. de verschillende scenario’s (wat het kost, wat levert het op?)
Ja, Welke andere mogelijkheden zijn er voor geldwerving? Financiële actie in de gemeente. Welke financiële
opbrengsten zijn er bijv. bij verkoop ’t Visnet en opzetten kerkelijk centrum op plaats Zenderkerk.
Nee, Is het duidelijk waar de Zenderkerk mensen zelf willen kerken?
Anders, naar mijn mening wordt t.a.v. het feit dat er hele grote verschillen in de wijkgemeenten zijn, aan
voorbijgaan. Een verhuizing van de Oude Kerk wijk naar bijv. ’t Visnet zal als wegdrukken gevoeld gaan
worden!! Niet doen dus. Laten we houden wat we hebben dan kan (zal) degene die nog een behoudende
dienst willen volgen, in de Oude Kerk z’n plaats vinden. Voor de rest wensen wij U de Zegen van de Heere
in deze moeilijke tijden.
Anders, te veel is uitgegaan van het financiële aspect. Een negatief saldo hoeft niet altijd negatief te zijn. Het
kan de gemeente stimuleren om extra te geven. Als we in geloof de Zenderkerk (600.000) dan blijft de kerk
verdeeld over heel Huizen. Wordt de Zenderkerk afgestoten dan wordt de gemeente verdeeld over de andere
wijken. Verhuizing van de andere wijken zal m.i. vermindering van betrokkenheid van die leden op hun
wijkgemeente betekenen. Als over jaar blijkt dat behouden van de Zenderkerk niet mogelijk is, dan kan een
multifunctioneel gebouw wellicht beter worden verkocht met een hoger rendement. En tenslotte: concentratie
van de midddagdiensten twee (wisselende) locatie is kostenbesparing.
Ja, het is me niet duidelijk de scenario’s met en zonder legaten. Waarom bij de 1 wel en bij de ander niet?
Ja, geen nieuwe kerk bouwen. Kosten altijd te hoog. Offertes altijd 50% te laag.
Ja, de cijfers lijken gebaseerd te zijn op de jaarcijfers van alleen 2012. Hoe zagen de cijfers van de afgelopen
10 jaar eruit. Werkelijke kosten van ’t Visnet worden niet genoemd. Degelijke onderbouwing van de 600.000
voor de renovatie van de ZK.
Ja, capaciteiten kerkgebouwen
Nee, gezien de onzekere toekomst van onze kerk. Is dit beleid het meest voor de hand liggend.
Wij missen in het rapport een onderzoek naar:
1. Het standpunt van de burgerlijke gemeente en de bereidwilligheid vanuit hen om mee te werken aan
1 van de CHOG voorgestelde plannen.
a. Kan er zomaar grond worden verkocht? Wat is bijvoorbeeld het bestemmingsplan
b. Wat heeft de burgerlijke gemeente Huizen er voor over als er een multifunctioneel gebouw
komt op de plek van de Zenderkerk (en de Rehobothschool), waarvan ook de Nieuwe kerk
gebruik van zou kunnen maken.
2. De bereidwilligheid van gemeenteleden een eenmalige bijdrage voor de financiering van één van de
scenario’s.
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3. Het breder kijken dan uitsluitend de problematiek van de PKN gemeente. In hoeverre hebben andere
kerkelijke gemeenten in Huizen (bijv. de Gereformeerde kerk met 3 gebouwen) dezelfde problematiek en kunnen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken?
4. De pastorie aan de Gooilandweg (225) is nog steeds niet verkocht. In hoeverre kunnen de gelden
hiervan gebruikt worden in de financiering van één van de scenario’s?
Mis bij het geheel een geestelijk aspect. N.L. vertrouwen. Dat kwam bij de presentatie te weinig naar voren.
Het geestelijk klimaat is m.i. vrij laag. We geloven het wel, maar mag niet te veel kosten. Is er wel voldoende oog voor het welzijn van de kerk in zijn geheel. Te veel gericht op eigen wijkgemeenten. Dit is niet ter
bevordering van de eenheid. Er is meer nodig dan alleen geloofseenheid. Ik wens u allen veel wijsheid in
deze moeilijke materie en Gods onmisbare zegen.
Ja, meer nadenken wat de mensen mogelijk gaan doen als ze ‘moeten’ verhuizen. Gaan mensen naar andere
kerkelijke gemeenten bij verhuizing?
Ja, het betrekken van de gemeente Huizen in de plannen.
Losse opmerkingen:
Middagdiensten gezamenlijk. Dat scheelt predikantskosten, verwarming, koster e.d. Net als in de zomermaanden.
Nogmaals vraag ik heel dringend om ’s middags NU al 2 kerken te sluiten. Is ook belangrijk voor de financien maar ook om met wat meer vreugde ’s middags naar de kerk te kunnen gaan. A.u.b.
Is er een mogelijkheid om per e-mail te reageren naar de commissie?
Is het duidelijk hoeveel predikantsplaatsen we nu hebben? ( 4+1 of 4 + ½ of …..)
De burgerlijke gemeente heeft bij herbestemming van gebouwen een behoorlijke vinger in de pap ( Je kunt je
afvragen of afstoten NK of afbreken ZK wel zo mogen). Advies: zeer tijdig gesprek met burgerlijke gemeente.
Bedankt voor het vele werk en zegen op de besluiten.
NB: Ik hoorde dat de grond van de ZK is gekocht voor 1 gulden per m2. Hoe dan nu opeens duur verkopen??
Wat is het kapitaal van de kerk?
Complimenten voor het werk en het rapport. Ik ben van plan me neer te leggen bij welk besluit dan ook en
me voor 100% in te zetten voor onze hele gemeente.
Volgende keer in ander gebouw vergaderen a.u.b. de verstaanbaarheid is slecht.
Legaten? Daar moetje als je deze krijgt, ‘extra’ zaken mee doen.
Er vanuit gaan dat minder mensen meer gaan/blijven geven is een ‘wens’, maar reëel? (Ouderen veel zorgkosten, jongeren;huis, studie, werkloosheid, ec. crisis).
Legaten moeten niet meetellen. De komende generaties hebben minder financiële mogelijkheden. Ze kijken
sowieso anders tegen geldbesteding aan. Kerk staat veel minder op de voorgrond dan bij ouderen van nu.
Overweeg 3 mentale wijkgemeenten.
De liturgie van de NK, MK en ZK liggen zo dichtbij elkaar dat een nieuwe indeling van de wijkgemeenten
goed mogelijk is. Op die manier kunnen deze 3 wijkgemeenten zich verspreiden over 2 kerkgebouwen. Dan
kan de gemeente in de OK blijven zodat er geen aanpassingen worden gedaan (intern) in een rijksmonument.
Neem een besluit anders zijn de gemeenteleden al weg. Straks ook nog ‘thousand hills’ in Huizen vanaf Pasen 2015.
Is er rekening gehouden met de fiscale wetgeving. Nu betaald de overheid 42%/52% bij giften. Bijv. financiering multifunctioneel centrum.
Ik vind het een creatieve oplossing, maar wil pleiten voor een herkenbare plek voor de kerk in de Zenderwijk.
Indien een predikantsplaats wordt opgeheven na hoeveel jaren? Ben daarin voorstander van fasering.
Is er ook naar andere kerken gekeken die dit ook problemen hebben (Kruiskerk, Goede Herderkerk). 1 Gebouw dubbele diensten met meerdere kerken en doordeweeks een betere bezettingsgraad.
Verkoop ZK en NK -> In hoeverre is er een reëel beeld van de opbrengst van de ZK en NK. Is de NK verkoopbaar? Is het gebouw ‘dorpsgezicht’, mag het gebouw afgebroken worden door de koper?
Is er een variant op samenwerking binnen de PKN?
’t Visnet verkoop; hoe op te lossen met diaconie?
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Ik ben bang dat de jongeren in de Zenderkerk naar andere kerken gaan als er geen zenderkerk meer is.
Wonderlijk dat in dit traject er geen enkele vrouw in de commissie zit. Als je draagvlak wil van een gemeente laten ook de vrouwen vertegenwoordigd zijn.
Indien ZK wordt verkocht, toch goed narekenen om eventueel zelf te exploiteren. Grond is immers ons eigendom.
Hoe worden niet aanwezige gemeenteleden geraadpleegd? Draagvlak gemeente uitgangspunt.
Welke bestemming heeft ZK terrein i.v.m. verkoopmogelijkheden?
Vervoer ouderen die lopend naar de kerk gaan?
Gedachte 1: 1974 12000 zielen, 6 predikanten, 2000 zielen per predikant. 2014 5200 zielen: 4 predikanten
1300 zielen per predikant. 2019 4200 zielen met 3 predikanten = 1400 zielen per predikant. Ledenverlies 200
per jaar: 5200 / 200 = 26 jaar! Dus in 2040 ….. Op naar 5 vijf eeuwen Hervormde Gemeente Huizen.
Gedachte II: Wij hebben de luxe van een eigen evangelist. Hij doet geweldig werk om dat hij toebrengt die
van die stal niet was. De werkelijkheid is echter dat van de 5200 leden er ’s zondags slechts 1500 de kerkdiensten bezoeken. Moeten we niet dringend aan intern missionair werk gaan doen door ons te richten op die
3700! Wegblijvers. Veel wijsheid toegewenst.
Bij het sluiten van 1 of meerdere kerkgebouwen is niet meegenomen dat er een mogelijk nieuwe verdeling
ontstaat in kerkbezoek. Vb. als de NK sluit zullen er leden bewust kiezen voor de OK, dan wel ZK en of
MK. In hoeverre is dit meegenomen in de scenario’s. Uiteraard geldt bovenstaande ook voor de ZK?
Misschien geen wijkgemeente meer, maar 1 gemeente waar 3 of 4 predikanten werkzaam zijn. Niet eenvoudig misschien – i.v.m. catechisatie / dopen / wijkdagen. Wij bidden en wensen iedereen veel wijsheid toe en
Gods leiding in alles. P.s. Jammer, dat er toch zoveel overstappen naar andere gemeenten. Waarom toch?
Zijn de kosten van een eventuele verbouwing van de Oude Kerk ingecalculeerd?
Als b.v. de Zenderkerk er niet meer zou zijn. Is er dan een oplossing voor het verlies aan ruimte voor de nevenfuncties van het gebouw voor de gemeente. Suggestie: samenwerking met b.v. Goede Herderkerk of
CGK.
Verder wens ik de werkgroep en alle andere betrokkenen die aan het roer staan wijsheid toe. Vraag ons gebed! Misschien moeten we ons gebed voor jullie meer tot uitdrukking laten komen in de erediensten. Tenslotte: De wereld waarin wij leven verandert voortdurend maar Ik ben dezelfde, gisteren, vandaag en tot in
eeuwigheid.
Zolang de Nieuwe Kerk nog in functie is daar dubbele diensten houden met de wijkgemeente Zenderkerk. In
ieder geval de Oude Kerk laten zoals deze is. In ieder geval geen verbouwing en verplaatsing van de kerkgangers naar elders.
Goed verhaal in kerkblad en gemeenteavond. Chapeau!
Waardering van het werk van de CHOG. Alleen m.i. had er best een vrouw in de commissie mogen zitten.
Die kunnen dikwijls uit een verrassende hoek adviezen geven. Jammer dat de microfoon het liet afweten.
Veel waardering voor het werk van de commissie. Advies: Het is al lang geleden dat we een actie hebben
gehouden. Een gemeente die leeft is een gemeente die geeft. Veel sterkte!
Laat de Oude Kerk a.u.b. intact. Vergeet de historie nooit!
Er zijn 3 goede opties: wijkgem. 1) OK kerken in NK en NK en ZK kerken in OK, 2) ZK dicht, dubbele
diensten in NK, ZK dicht dubbele diensten in OK.
Grond van gesloopte Zenderkerk niet verkopen. Alles wat je verkoopt ben je kwijt. Bij evt. verkoop is dat
geld zo weer gebruikt voor andere zaken. Nieuwe Kerk niet slopen. Bezoekers van ZK kunnen naar mijn
mening tijdelijk terecht in de andere kerkgebouwen.
Als het gaat over bezuinigen (en daar gaat het toch om) zou er m.i. gekeken moeten worden naar bijstand
pastoraat van wijkgemeente OK en ZK. Steeds minder leden (helaas) vergt toch minder bearbeiding? Beide
wijkgemeenten hebben nu jonge predikanten. Het is ook goed voor hun om ook het bejaardenpastoraat te
doen.
Ik wens u veel wijsheid toe voor het nemen van deze ingrijpende beslissingen en Gods zegen over al uw
werkzaamheden.
Om kort te gaan ben ik van mening dat er geen besluiten worden genomen tot veranderingen in de Oude
Kerk.
Denk aan parkeergelegenheid OK. Openstelling parkeergarage een optie?
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Enquête onder ZK m.n. voor welke kerk zij zouden kiezen bij sluiten van kerk.
Gelieve geen rekening te houden met legaten! Te onzekere factoren!
Geen interne verbouwing van de Oude Kerk.
Geen rekening houden met legaten!
Geen interne verbouwing van de Oude Kerk.
Een deel van de ZK gemeente kan ook naar de Meentkerk?
Voor de Nieuwe Kerk en Zenderkerk ´s morgens 2x dienst in de Nieuwe Kerk en ´s middags 1x dienst. Als
diensten passen ze het meest bij elkaar. Oude Kerk moet blijven zoals hij is, niet verbouwen. Zonde.
Bestaat de kans niet dat er een toeloop komt naar andere kerkgebouwen zodat deze 'te vol' worden? Dit gezien het feit dat gemeenteleden mogen kiezen?
Met alle waardering voor uw inspanningen. Ik mis “strategische visie” en daarmee passen alle voornoemde
scenario’s in de prullenbak!. Verder vind ik de planning en timing v.d. communicatie met de leden ‘ernstig’
slecht. Er zouden meerdere info bijeenkomsten dienen te zijn met veel tijdiger planning. Van mijn generatiegenoten vang ik zinsneden op als “alles al bepaald door gepensioneerde grijze haren” “visie mist” “troosteloze scenario’s” etc. Dat lijkt mij erg gevaarlijk voor het voortbestaan van onze kerk. Ik stel voor dat een
commissie van “alle leeftijden en diversiteit” nog maar eens opnieuw aan de slag gaat.
In de begroting nooit rekening houden met legaten. Dit zijn onzekere factoren! Toekomstgericht en menselijkerwijs gedacht zullen legaten alleen maar afnemen.
Een (mogelijke) interne verbouwing van de Oude Kerk is absurd! Mensen zijn trots op deze kerk en het historisch karakter ervan. Verbouwen zal dit geen goed doen. Deze kosten kunnen beter ingezet worden voor
een nieuw gebouw dan zo’n mooie kerk te veranderen.
Ik wil wel eens zien of het niet beter is om de Zenderkerk te voorzien van buiten isolatie en isolatieglas,
nieuwe cv-ketel en een vernieuwd isolatie dak op de kerk en een isodak op de zalen + achterstallig onderhoud. Die kosten wil ik zelf wel berekenen i.o. met een bouwkundig aannemer i.v.m. uurlonen en dergelijke.
Niet te lang wachten. Contactgegevens zijn achtergelaten.
Wanneer de Zenderkerk en Nieuwe Kerk samengaan moeten mensen uit de Bijvanck verder reizen. Wordt
hier ook rekening mee gehouden van die/de wijk(en). En dat dit deel wordt toegevoegd aan de Meentkerk.
Laat bv. een stagiair een enquête doen onder alle gemeenteleden, zodat ze aangeven waar/in welk wijk ze
willen kerken.
Herindeling van de wijkgrenzen om te komen tot 3 wijken (op termijn).
Inventariseren bij alle gemeenteleden in welke wijk ze ze zich het meest thuis voelen. Daarbij de vraag bij
welke wijk ze zich zouden willen aansluiten op het moment dat er samengevoegd gaat worden. Aan de hand
van die aantallen kijken wat haalbaar is / welke wijk in welk gebouw past.
Enkele opmerkingen:
- Meer vrijwilligers inzetten (kosters)
- Woensdagavond diensten stoppen. Kan ook een band laten draaien voor de microfoon. Opkomst is
zeer minimaal.
- Geen dure brochures / folders.
- Kopie kerkblad halveren
- Bijdrage aan landelijke kerk met een procent verlagen. Moeten ook leren bezuinigen.
- Liturgie stabiliseren
- Als we allen ’s middags naar de kerk gaan, is het probleem opgelost
- Geven we ’s zaterdags niet meer uit aan een haring of een bosje bloemen dan zondags in de kerk?
J.L. zondag ging de preek over Zondag 50. Deze voorzienigheid geldt toch ook voor de gemeente?
Waar 2 of 3 in Mijn Naam vergadert zijn, ben Ik aanwezig. Mijn vader was aanwezig in 1925 bij de opening van de Nieuwe Kerk. Ik zal toch niet aanwezig zijn als de Kerk wordt gesloten?? God is een God
van geslacht tot geslacht en zal nooit Zijn gemeente laten varen. Wat een zegen is er gevallen, en nog
steeds. Laten we de kandelaar hoog houden.
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Brieven

‘Graag wil ik een scenario toevoegen aan de scenario’s die tot nu toe zijn besproken. De nu besproken scenario’s zijn op basis van ratio en financiële middelen opgesteld, rekening houdend met de ontwikkelingen in de
maatschappij en kerkverlating. Goed om dat te doen, dat zijn we verplicht naar de gemeente en dat hoort bij
een gemeente die al generaties bestaat.
We staan hier echter niet voor onszelf maar voor een hoger doel. Om het maar kort te zeggen: Gods wil om
hier een gemeente te hebben, ons geloof in God en dat te onderhouden en uit te dragen is ons bestaansrecht.
Zonder dat zou deze gemeente niet bestaan in de huidige vorm. Naast onze inspanning, plannen en acties
hebben wij een extra wapen in de strijd tegen kerkverlating en maatschappelijk verval. En dat is het gebed.
En daarom wil ik oproepen tot gebed en krachtige werking van de Heilige Geest in Huizen. Dat mensen weer
op zoek gaan naar God, dat ze weer verlangen krijgen Hem te leren kennen en de weg naar de kerk opnieuw
of voor het eerst gaan vinden. En ik wil dat als scenario neerzetten naast de andere scenario’s zodat ze gelijk
op kunnen gaan. Ik wil voorstellen vanaf nu het gebed om een krachtige werking van de Heilige Geest in alle
diensten als vast gebedspunt in de voorbede mee te nemen. Ook bijbelkringen, kv, mv en andere bestaande
samenkomsten van onze gemeente zouden hierin mee moeten gaan. Wat mij betreft juist niet in aparte gebedsgroepen, want dan zijn wij weer aan het organiseren, maar dit gebed juist steeds weer in de breedte van
de gemeente te laten horen zodat de gemeente ook meer bewust wordt van de noodzaak van de werking van
Gods Geest dan ze nu is. Ik weet dat wij een soevereine God hebben van Wie wij niet weten wat Zijn wil is
met Zijn gemeente in Huizen, maar ik weet ook dat Hij zelf het gebed ons gegeven heeft als krachtig communicatiemiddel met Hem en als wapen in de geloofsstrijd. Daarom mijn oproep tot gebed om een krachtige
werking van de Heilige Geest in Huizen. We hebben een levende en almachtige God aan onze zijde die sterker is dan kerkverlating en geloofsafval en harten kan veranderen.
Brief 2
Beste leden commissie CHOG en leden AK,
Allereerst wil ik de commissie hartelijk danken voor het vele en lastige werk wat zij al verzet heeft. Echter
denk ik dat we met de huidige voorstellen niet geheel op de goede weg zijn.
Zijn we onze talenten aan het begraven?
Het is vrij eenvoudig het duurste en slechtste, maar het best verkoopbare terrein van de hand te doen. Het
Zenderkerk terrein is volgens mij echter dé locatie voor toekomstige kerk van Huizen gezien de geografische
ligging en grootte. Hier kan een gebouw gerealiseerd worden voor kerkdiensten in deze en in de toekomstige
tijd. De oudere kerkgebouwen zijn hier minder geschikt voor.
Op de centrale gemeenteavond heb ik vernomen dat het huidige beleid van de AK is om vier wijkgemeentes
te aan te houden. Echter blijkt uit de diverse scenario’s die geschetst zijn op deze avond, dat als een predikantsplaats opgeheven wordt de liquiditeitspositie behoorlijk positief beïnvloedt wordt. Het is ook ingewikkeld een gebouw weg te saneren en toch aparte wijkgemeente willen blijven/zijn.
Is er bij het beleid (uit 2012) voldoende rekening gehouden dat de kerk en kerkdiensten snel moderniseren/veranderen? Laten we investeren in de toekomst en niet in het verleden!
Is het niet zaak het huidige beleid hieromtrent te herzien gezien de liquiditeitsproblemen en veranderingen
binnen de diensten?
Een scenario wat ik nog zou willen toevoegen:
De Oude Kerk commercieel (laten) exploiteren, te denken aan horeca, winkels, appartementen, expositieruimtes, cursus-ruimtes, etc. Dit moet uiteraard onderzocht worden wat de daadwerkelijke opbrengsten zouden zijn/worden. Maar gezien de locatie midden in het oude centrum lijkt me dit geen probleem en verwacht
ik behoorlijke inkomsten. Ik begrijp dat dit voor veel gemeenteleden/kerkenraden een heftig besluit zou zijn,
maar volgens mij kan op deze manier de kerk in Huizen voor de volgende generaties behouden blijven en
doorgegeven worden. Een goed doordacht plan en heldere communicatie kan veel onbegrip wegnemen.
Het visnet zou verkocht moeten kunnen worden of hierin zouden appartementen voor gemeenteleden in gerealiseerd kunnen worden. Het diaconale gedeelte moet dan uiteraard terugvloeien naar de diaconie. Het gebouw is geen toevoeging (meer) voor de kerk en dus een vruchteloze kostenpost.
De wijken kunnen dan als volgt verdeeld worden:
 2015 Hervormde Gemeente te Huizen

CHOG
Bijlage 10 - Uitkomsten centrale gemeenteavond 20 november 2014
Versie 0.2
8 januari 2015

21 van 22

De wijk OK gaat kerken in het gebouw de Nieuwe Kerk. De wijk NK zou moeten overvloeien in wijk ZK
en/of OK. Deze verdeling kan op een natuurlijke manier gaan. (naar voorkeur voor gebouw en/of gemeente
(kleur). Vanzelfsprekend verdwijnt er dan een predikantsplaats.
De Zenderkerk renoveren en moderniseren, verenigingsruimtes bouwen op plaats van de oude kosterswoning
en tuin. Deze ruimtes zouden doordeweeks gebruikt kunnen worden door de Rehobothschool. Hierdoor ontstaat er een multifunctioneel gebouw.
Op deze manier blijven de diverse kerkgebouwen geografisch netjes verdeelt over Huizen, en behouden we
een sterke kerkelijke gemeente voor de volgende generaties.
Ik ben mij bewust dat bepaalde zaken misschien nogal scherp en direct overkomen. Het is niet mijn bedoeling om personen, de CHOG of wijken aan te vallen of te provoceren op wat voor manier dan ook. Ik weet
mij met alle gemeenteleden van Hervormd Huizen in Christus verbonden.
Ik voel alleen met u de urgentie dat wij als geheel van de gemeente Huizen drastische stappen moeten zetten
voor een gedegen toekomst, niet in het verleden.
Zo nodig kan ik e.e.a. nader toelichten in een persoonlijk gesprek.
We mogen er ook op vertrouwen dat God zelf zijn kerk bouwt en behoudt. Ik wens u veel zegen van deze
God bij het nemen van de beslissingen omtrent de gebouwen en het verdere ambtelijke werk wat op uw pad
komt.
Contactgegevens bij de commissie CHOG bekend.
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Open vragen
Open vragen

Na het informatieve gedeelte door CHOG en MAK zijn de volgende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
-

-

-

Ik mis waar we Geestelijk staan. Wat is de missie en de visie?? En waar willen over 10 jaar staan??
Zijn deze beleidsaspecten wel voldoende helder voor we deze keuzes maken?? Nu kiezen voor 1 gebouw en dan de komende jaren e.e.a. goed bezien.
Is er wel voldoende gekeken naar eventuele combinatie met maatschappelijke partijen bij het ZK terrein??
Grote waardering voor het werk want er ligt een complexe vraag voor. U zegt mensen voor gebouwen
maar we moeten wel de kerk naar de mensen brengen. Het voorstel treft veel wijken en geeft dan ook
veel schade. Gaat men allemaal echt wel verhuizen?? In het voorstel haalt u ook veel kerkelijke activiteiten naar het oude dorp, dat moet meer gespreid blijven.
Er is gezegd stenen voor mensen. Daar is ja op gezegd. Niemand wist toen dat er 2 gebouwen worden
weggestreept. Misschien had men dan anders gereageerd.
OK blijft een eigen plek hebben. Is dat wel terecht??
U spreekt over geografische spreiding. Nu moeten 3 wijken gaan verhuizen, dit kan leden kosten.
U neemt wel kosten op als u spreekt over een multifunctioneel gebouw. De eventuele inkomsten zien
we niet terug in de berekeningen.
Als er 1 of 2 gebouwen weg moeten, dan kunnen er toch gewoon meer dominees op 1 gebouw.
Hoe is er gerekend met de grond opbrengsten bij verkoop??
Ik hoor niet hoe het financieel zit. De ZK kan je voor 500K weer up-to-date maken. Weten we ook wat
de gemeente hiervoor over heeft??
Kerken meer multifunctioneel maken dat geeft ook inkomsten.
Wat ik niet begrijp is dat we 1 gebouw moeten sluiten. In omliggende gemeenten kan men met minder
leden wel een gebouw open houden??
Een oproep voor gebed. Laten we vragen of God Zijn Geest weer wil laten werken in de harten.
Noodzaak om geestelijk te leven. Laten we aandringen op het bezoek van de 2e diensten. Op de huidige
wijze worden jonge mensen ook niet goed voorgeleefd.
Andere PKN gemeenten werken meer samen. Kunnen wij ook niet met andere meer samenwerken??
Is er wel gekeken naar inkomsten uit subsidie?? Eventueel expertise hiervoor vragen.
De liquiditeit is in de scenario’s wel erg hoog.
Hoe gaat de OK verbouwt worden ??
Waarom met 4 wijken verder??
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