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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:
Nee, Keuze voor handhaving van huidige wijkgemeentes beperkt m.i. de opties. De mentale wijken zijn er in
feite al en zullen in de toekomst alleen maar sterker worden. Ik zie er ook geen kwaad in.
Nee, mogelijkheid mentale wijkgemeentes moet onderzocht worden.
Door NK en ZK bij elkaar ‘te stoppen’ in het OK gebouw laat je bijna het principe ‘vasthouden aan 4 wijkgemeenten’ al varen. Daar is overigens niets mis mee.
Anders, niet per definitie.
Anders, persoonlijk ben ik blij dat ook naar personeelskosten is gekeken. Dat drukt m.i. het zwaarst op de
begroting. Ook gezien ontwikkeling ledenaantal lijkt het in de toekomst te verwachten dat er minder predikanten nodig zullen zijn. Hoewel dit niet de voorkeur heeft.
Nee, gegeven de uitkomsten moet je dit nu ter discussie stellen (voor rapportfase wel goed uitgangspunt).
Vraag 2:
Vanuit financieel oogpunt gedeeltelijk, vanuit praktisch oogpunt absoluut niet.
Nee, OK gebouw past niet in beeldvorming en flexibiliteit niet bij de toekomst.
Anders, OK kan ook.
Anders, NK en OK zijn hun opbrengst meer vergelijkbaar dan nu gedacht.
Ja, OK zou logischer zijn.
Vraag 3:
Anders. Is in mijn ogen niet mogelijk.
Verlies ledenaantal is in mijn ogen niet te voorzien. Vooral bij de ZK met veel andere kerken in de buurt zal
volgens mij dit gigantisch zijn. Dus ook de verliezen van de inkomsten.
Anders, Voor CHOG ja, voor besluitvorming breder kijken ter voorkoming dat nu besluit wordt genomen op
een plus of min van 10 a 15K over een zo lange termijn met veel onzekerheden en aannames.
Anders, 10 jaar lijkt kort. Waarom niet 15-20 jaar?
Vraag 4:
Geen mening, mocht er op ZK terrein iets nieuws ontwikkeld worden, dan lijkt het me logisch de NK eerst te
verkopen.
Ik begrijp de keuze, maar vind het wat moeilijk dat er weinig gekeken wordt naar groei op basis van nieuw
totaal beleid.
Nee, nu radicaal kiezen, geld niet in stenen.
Ja, of gelijk doorpakken.
Anders, maar niet nu al bepalen welke.
Ja, met dit rapport als gegeven nu terug naar de uitgangspunten. Daarbij is in mijn mening een kerk in deze
tijd anders ingericht. Nieuwbouw (&multifunctionaliteit) is noodzakelijk. Dat zou dan op terrein Zenderkerk
moeten.

Vraag 5: Verlies in ledenaantal zal bij de ZK te groot zijn.
Keuze voor nu sluiten van de Zenderkerk, sluit alle scenario’s B1 & B2 uit, dus geen nieuwbouw in de toekomst mogelijk.
Ik begrijp het, maar stel wel vast dat je wel opties naar de toekomst afsluit. Dit weer in het kader van het totaal beleid.
Anders, spreiding.
Anders, ’t Visnet wordt financieel buiten gesloten vanwege mede eigenaarschap Diaconie. Diaconie is ook
een deel van de gemeente. Kan ook bijdragen,
Anders, nog onduidelijk welke mogelijkheden ontwikkeling NK terrein heeft.
Nee, moet je alleen kijken naar geld?
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Anders, ZK multifunctioneler en betere ligging, NK mogelijk moeilijk verkoopbaar. Deze uitgangspunten
verder onderzoeken, taxatie, etc. daarna gefundeerde keuze.
Vraag 6:
Er zitten methodologisch onjuistheden in de stelling, dat zorgt voor onzuiverheden.
Puur cijfermatig gezien lijken de opties C en D de voorkeur te hebben. Echter heeft dit natuurlijk niet de
voorkeur.
Mogelijke oplossingen om de risico’s van scenario B2 te verminderen. Denk hierbij bijv. aan het uitgeven
van obligaties.
Mijn gevoel heeft voorkeur B2, maar mijn verstand wijst optie A aan.
Vraag 7: Ik vraag me af of de factor tijd niet een oplossing kan geven, die het proces minder lastig laat verlopen.
- Na 5 jaar past wijk OK wellicht in ’t Visnet.
- Wijk NK kan naar OK
- minimale bouwkundige aanpassing ZK (dubbelglas + dak)
- eventueel actie om dit te bekostigen.
In hoeverre zijn andere (krimpende) geloofsgemeenschappen betrokken? Keuze voor Zenderkerk sluiten,
sluit toekomstig nieuwbouw van kerkelijk centrum uit, waar wellicht meerdere kerken gebruik van kunnen
maken. Ook tegelijkertijd, zoals je ook in andere steden/dorpen ziet.
Vraag 7:
Afstoten:
- ZK afstoten en OK afstoten.
- NK gemeentelijk monument? Mogen we die zomaar slopen? OK als rijksmonument betekent dat intern
verbouwen weinig kan (met hoge prijs/m2).
- Verkoop Nieuwe Kerk en later mogelijk Zenderkerk.
- In exploitaties is NK gunstiger. Dus waarom niet het scenario: ZK en OK afstoten? Speelt hierin ook niet
mee onze trots om de OK als middelpunt van de HGH niet te willen opgeven?
- Mogelijkheden herontwikkeling NK, NK terrein onderzoeken
Afstoten en gebouwen andere kerkgenootschappen betrekken:
- Scenario waarbij mogelijkheden worden onderzocht van gebruik van kerkgebouwen van andere kerkgenootschappen: chr. Geref. Kerk / Goede Herderkerk.
- Scenario van verkoop en nadien huren van ruimte die passend is. Meerdere kerken denominaties te huren.
Samenwerking met CGK, HHK, GKV.
Nieuwbouwscenario’s:
- Bouw nieuw functioneel groot ZK gebouw, sluiting OK (vanwege hoge kosten, lage bezoekersaantal), NK
en eventueel ’t Visnet. Samenwerking met de kruiskerk levert voldoende zitplaatsen op.
- B2; ’t Visnet niet verkopen, maar reserveren voor de wijkgemeente Oude Kerk. OK verkopen aan een ander kerkgenootschap.
- Aanpassing scenario nieuwbouw; samenwerking met Ichtus tot bouw ‘echt’ multi-functioneel centrum om
te verminderen.
- Multifunctioneel gebouw tezamen met nieuwbouw erfgooierscollege. Daardoor ook gebruik doordeweeks
en goede verdeelsleutel kosten. Tevens goede identiteit erfgooierscollege.
- Verkoop ZK en NK, nieuwbouw op centrale plek.
- Nieuwbouw tussen Nieuwe Kerk en Zenderkerk, verkoop grond Nieuwe kerk en Zenderkerk.
Nieuwbouw scenario’s incl. verminderen 1 predikantsplaats
- Wijk Zenderkerk opsplitsen naar NK & ZK. Is i.i.g. voor stap 1 voldoende. Nieuwbouw Zenderkerk, compenseren door NK, ’t Visnet en deel van de Zenderkerk afstoten + 1 wijkpredikant minder.
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- Gedeeltelijke verkoop ZK terrein, verkoop NK, aanpassing ZK + op termijn reducatie 1 predikantsplaats.
Schoolgebouw t.o. Zenderkerk aankopen en een nieuwe ZK bouwen.
- B3 Verkoop NK, verkoop deel ZK, opheffen predikantsplaats na 5 jaar en misschien verkoop ’t Visnet?
- B4 Plan HEZEK + verkoop NK + opheffen predikantsplaats 5 jaar.
- Op termijn teruggaan naar 3 wijken en 3 predikanten lijkt niet te vermijden. Samenvoeging van NK en ZK
ligt voor de hand. Ds. Mantel zal tussen nu en 10 jaar met emeritaat gaan, wat een mooi moment is voor samenvoeging. Of zoveel eerder als er een predikant vertrekt uit onze gemeente.
Intussen kan de NK worden afgestoten en de huidige ZK worden opgeknapt tot goede staat, en gaan deze 2
wijkgemeenten van de ZK kerken (in dubbele diensten of gezamenlijk).
1) Renovatie ZK met inzet van reserve / niet ingezet onderhoudsfonds laatste 20 jaar.
2) Idem als 1, maar dan budget aanwenden voor nieuwbouw kleinere multi-functionele ZK.
- Zenderkerk afstoten + 1 predikantsplaats en daarbij nieuwe wijkindeling, waarbij rekening gehouden wordt
gehouden met capaciteit wijkgebouwen, zodat de andere wijken zoveel mogelijk in eigen kerkgebouw kunnen blijven.
Scenario met eenmalige actie voor gemeente.
Wist ik het maar?
Vraag 8:
Dit zou kunnen, maar vereist aanpassingen van het moderne gemeente zijn waarvoor zeer, zeer veel creativiteit nodig is.
(ZK) Onze diensten passen functioneel niet in de OK (ook niet na verbouwing).
Anders, ZK deels naar NK en deels naar MK. NK deels naar OK en deels blijven.
Anders, Puur vanuit mijn Hervormde standpunt behoort de gemeente rond de kerk te wonen. Praktisch gezien snap ik de keuze en heb ik geen bezwaar.
Impact verhuizing? (grootste wijk, meeste kinderen, meeste ouderen?)
Vraag 9:
Ja, de dubbele diensten lijken me niets. Ik ben voorstander van 1 kerkdienst. De wijk ZK en NK kunnen samen.
Beter, niet ideaal.
Ja, iets beter
Ja, kunnen er ook mensen van de Nieuwe Kerk naar de Oude Kerk verhuizen?
Nee, bij 8 en 9 weet ik geen alternatief, maar het is een moeilijke afweging. Er in een eerder verband met de
CGK aan de overkant v.d. gemeenlandslaan. Is dit onderzocht om daar te kerken?
Anders, gezamenlijke diensten zoals voorheen wijk 1/2.
Vraag 10:
Beleid/visie op gemeente zijn
Ja, absoluut!! Het rapport is in mijn ogen geen christelijk document. Kijk maar naar Matth. 6:24. Ik mis het
kijken vanuit bijbels theologisch en gemeenteperspectief. Alleen het financiële is redelijk uitgewerkt met als
groot gebrek dat het gemis van inkomsten uit het ledenverlies niet is behandeld.
Ja, visie op hoe je gemeente wil zijn in deze tijd en welke faciliteiten daarbij nodig zijn.
Anders, de conclusies zijn degelijk en onderbouwd, maar wel ‘slechts’ financieel. We moet niet vergeten
beleid te maken.
Ja, impact op de wijkgemeente.
Ja, hoe wil je gemeente zijn als wijk?
Ja, Gevolgen voor het verhuizen voor oudere gemeenteleden. Voorkeur om 3 gemeentes te laten verhuizen.
We brengen gezamenlijk het offer. Hoe brengen we het jeugdwerk + catechese onder in de Oude Kerk als we
verhuizen. Is er ruimte genoeg in ’t Visnet, Oude Kerk? Nieuwbouw wel overwegen ondanks risico’s. Als
we weer groeien zijn we beter/goed op de toekomst voorbereid. We kunnen een nieuw gebouw maken naar
de tijd 2015, waarin we ook kunnen ‘concurreren’ met nieuwe opkomende gemeente.
Ja, zie reactie van de diaconie.
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Ja, adequate doorrekening opbrengsten gronden NK – ZK en Verbouw OK en verkoop OK tot appartementen (duurdere grond NK).
Ja, in de financiële berekeningen wordt wel rekening gehouden met parameter ‘rente’, maar ik mis de parameter ‘inflatie’ en dat kan voor deze ‘langlopende’ berekeningen van bijzonder grote invloed zijn.
Ja, 1) waarop is minimale norm 1,5 miljoen liquiditeit gebaseerd. Als gebaseerd op norm PKN, kan zijn dit
nog 10 jaar volhouden als norm? Klopt het dat bijna alle scenario’s alle eindigen over 10 jaar met een liquiditeit van ca. 4 miljoen? Is er een scenario berekend om dit geleidelijk op te soeperen middels financieren
eventuele exploitatie tekorten?
2) Waarom gekeken naar historische negatieve expl. Begrotingen en niet naar gerealiseerde exploitaties
(incl. en excl. Legaten).
3) Is er een scenario met verkoop alle pastorieën?
4) Extra investering 600.000,- in ZK hoe verhoudt zich dit tot normale cycli van renovatie? Hoe past dit in
regulier groot onderhoudsplan? Hoe verhoudt zich dat t.ov. verbouw OK?
5) Wat betekent de dalende ledenaantal verwerkt in de financiën/expl. Voor aantal leden per predikantsplaats
t.o.v. de norm / landelijk beeld over 5 en 10 jaar? 6) Hoe wordt OK verbouwd?
Ja, herontwikkeling NK. Maar nu wel obv. het rapport een principe besluit nemen.
Ja, 1) Is er ook gekeken naar de toekomstige exploitatie kosten van de Oude Kerk, ’t Visnet, Meentkerk. Is
de keuze van de Oude Kerk te betalen door een toekomstige gemeente.
2) Is Scenario A1 wel realistisch? Bestaat er niet een kans omdat er veel mensen niet verhuizen naar de
voorgestelde kerk. En we dus stilletjes de krimp versnellen.
3) Is de stelling ‘mensen gaan voor stenen’ in de toekomst wel houdbaar? Omdat de personale lasten
het zwaarst drukken op de uitgaven?
4) Bestaat de kans niet dat met scenario A1 de Meentkerk overbezet gaat raken?
Ja, Denk dat het wel goed is om aannames m.b.t. verkoop verder te onderzoeken. Taxaties, overleg, gemeente Huizen, etc.
Anders, keuze voor nu sluiten van de Zenderkerk, sluit alle scenario’s B1 & B2 uit, dus geen nieuwbouw in
de toekomst mogelijk.
Anders, In hoeverre zijn andere (krimpende) geloofsgemeenschappen betrokken? Keuze voor Zenderkerk
sluiten, sluit toekomstig nieuwbouw van kerkelijk centrum uit, waar wellicht meerdere kerken gebruik van
kunnen maken. Ook tegelijkertijd, zoals je ook in andere steden/dorpen ziet.
Anders, besluit nu niet alleen als enige basis, maar als randvoorwaarde.
Nee, een beperkt tekort moet mogelijk zijn.
Goed rapport, goed dat er vooraf geen enkel scenario is uitgesloten. Als lid van de Meentkerk is het misschien wel gemakkelijk om het rapport over te nemen omdat voor de Meentkerk niets veranderd. Daarom
expertise van com. En uitwerking hiervan gevolgd. Als de ZK en NK samen naar de OK gaan goed nadenken hoe de ruimtes gemaakt kunnen worden voor de oppas en de kindernevendienst.
Geen mening, neem in de besluitvorming mee hoe inhoudelijk de erediensten ingevuld worden in de onderscheidende wijken. Zoek naar ‘samenvoegen’ van wijken die qua liturgie het ‘beste’ bij elkaar passen.
Overweeg 3 ‘mentale’ wijkgemeenten.
Idee: Eenmalige inzameling voor nieuw gebouw kan veel geld opleveren en zodoende de risico’s reduceren.
Idee: Is er samenwerking gezocht met Ichtus betreffende combi ZK / Rehobothschool?
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Open vragen
Open vragen

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

-

Laten we opletten dat we de juiste gebouwen behouden om ook in de toekomst erediensten en gemeente zijn kunnen verwezenlijken. Meer liturgische diensten ( gebouw OK ) en diensten met mindere en
andere vormen, dus gebouwen meer multifunctioneel zoals de ZK. OK en NK zijn daar veel minder
voor geschikt.
Is er voor de gebouwen breder gekeken dan alleen de HGH. Kortom zijn ook de andere kerken benaderd welke waarschijnlijk met gelijke vraagstukken worstelen??
Hoe kijkt de CHOG naar spreiding in het dorp?? ZK ligt dan beter dan de NK.
Als nu wordt gekozen voor de ZK en misschien over 5 jaar de NK, is het dan nog zo dat deze optie
open ligt. Let op dat inzichten in gebouwen ( door de burgerlijke gemeente ) de keuzes niet inhalen.
Is het niet beter om iets nieuws te bouwen. Dat geeft meer gemeente zijn dan sluiten en/of slopen.
In alle keuzes van de CHOG is de liquiditeit wel erg hoog, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het moet
geen “dood” geld maar “levend” geld zijn.
Het rapport is een goed rapport gegeven de vraag en de uitgangspunten. Moeten de uitgangspunten niet
worden herzien ivm de multifunctionaliteit van de gebouwen?? Besluitvorming start bij de inhoud.
Is de functionaliteit van de gebouwen OK en NK wel onderzocht voordat de ZK om zeep wordt geholpen??
Wat is de visie op gemeente zijn?? Waar staan we over 15 jaar?? Dan weet je wat voor gebouwen we
nodig hebben.
Scenario met nieuwbouw is beter. Misschien iets multifunctioneels met scholen etc…..
Er wordt gesproken eerst mensen en dan stenen, wel laten we 3 wijken verhuizen en dan over 5 jaar
misschien wel weer. Voorkeur is 1 groot multifunctioneel gebouw en nu 1 besluit en niet is stappen.
Waak er voor om nu een halve keuze te maken.
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