
 

Voorgenomen besluit toekomst PGE – augustus 2022 
 

Beste wijkkerkenraden, 

Al jaren zien we teruglopende financiën en ledenaantallen. Op de website van de PGE staat de 

jaarrekening 2021 van de PGE. Hierin kunt u lezen dat we in 2021 een negatief resultaat hebben 

van 165.000 euro op een totaal van kosten en uitgaven van 1.015.000 euro. Teruglopende 

inkomsten en oplopende kosten voor  energie en het onderhoud van de kerkgebouwen maken het 

noodzakelijk maatregelen te nemen. De bevindingen uit het rapport van de St. Kerkelijk 

Waardebeheer bieden daartoe voldoende positieve aanknopingspunten, die om nadere financiële 

onderbouwing vragen. Daarnaast is er de wens bij velen om onze kerk zo in te richten dat we ook 

in de toekomst een relevante plek in de samenleving kunnen hebben.  

Hieronder vindt u het voorgenomen besluit dat vooraf wordt gegaan door de resultaten van de 

gesprekken die afgelopen jaar PGE-breed zijn gevoerd. Na het voorgenomen besluit staan de 

vervolgstappen beschreven. 

 

Kader als richting en cement 

Afgelopen jaar is PGE-breed nagedacht over de toekomst van de PGE. Uit al die bijeenkomsten zijn 

gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die ook met de gemeenteleden in de wijken 

zijn besproken. Ze staan hieronder geformuleerd. Dit kader is belangrijk omdat ze enerzijds 

richting geeft aan de keuzes die we komende tijd gaan maken, maar het ook mogelijk maken om 

verschillen tussen de wijken te relativeren (we zijn het namelijk hierover eens). Het kader is een 

soort cement voor de toekomstige PGE. 

Hieronder staat het kader waarover de AK eerder een positief besluit heeft genomen. 

 

- De Bijbel is de bron van de PGE.  

- Ontmoetingen tussen God en mensen, mensen onderling, geloof, bidden, zoeken, gemeenschap, 

vieren, stilte, rust, omkijken naar elkaar, jezelf kunnen zijn, respect, gastvrijheid, plezier zijn 

belangrijke woorden waaraan invulling wordt gegeven. 

- De PGE is een gemeenschap met ruimte voor pluriformiteit. De PGE heeft geen eenheidsdrang.  

- De kerk wil ook van betekenis  zijn voor niet-actieve leden en zorgdragen voor mensen in de 

samenleving die hulp nodig hebben. Ze werkt hierbij zo nodig samen met andere organisaties. 

- Meer aandacht voor jeugd en jongvolwassenen in kader van het totaal van de gemeente. 

- Werken vanuit de talenten van mensen en niet zozeer vanuit bestaande functies en structuren. 

- Ruimte bieden voor ook andersoortige activiteiten en verschillende soorten vieringen dan de 

huidige. 

- Pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en verschillende andere activiteiten als PGE oppakken en niet 

vanuit wijken organiseren.   

- Streven is een klimaat neutrale of duurzame kerk te zijn. 

- Ruimte bieden aan kunst, cultuur, muziek en zang. 

- Predikanten en eventuele kerkelijk werker/pastoraal werker/jeugdwerker werken vanuit een 

team. 

- De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen van leden en de verhuur. Daarnaast komen 

inkomsten uit gerichte (geldinzamelings-)acties en activiteiten (subsidies, commerciële 

activiteiten). 

- Het aantal gebouwen wordt teruggebracht. 

- Streven is de kerk iedere dag open te laten zijn als plek voor ontmoeting, rust, bezinning en 

verschillende activiteiten. 

- Bespreek het Samen is een mooi voorbeeld van samenwerking. 

 



Voorgenomen besluit 

Op 30 juni 2022 heeft de AK een voorgenomen besluit genomen. Op 25 augustus heeft de AK een 

gewijzigd voorgenomen besluit besproken. Dat staat hieronder.  

 

Op grond van het voorgenomen besluit vastgesteld in de AK-vergadering van 30 juni 2022 en het 

rapport van de Stichting Kerkelijk waardenbeheer en de daarin benoemde potenties van het 

gebouw Beatrixkerk, welke we begin augustus hebben ontvangen (zie bijlage), heeft de AK, nadat 

eerder de projectgroep en de voorzitters van alle wijken hierover overlegd hebben, gemeend tot 

onderstaand wijzigingsvoorstel te komen. Het voorgenomen besluit van juni vervalt en hieronder 

staat het nieuwe voorgenomen besluit. 

Het perspectief voor de PGE is samen daadwerkelijk één gemeente te vormen met ruimte voor 

meerdere vormen van geloofsbeleving (variërend van experimenteel, liturgisch tot meer 

confessioneel met waarde voor traditie). Om die reden gaan per 1 september 2023 alle wijken op 

in één PGE-gemeente met twee vierplekken: het kerkgebouw De Open Hof en de Beatrixkerk.  

Om het één-gemeente zijn in de praktijk vorm te geven, formeren wij één Kerkenraad (met 

hieronder voor een overgangsperiode eventueel voor iedere vierplek een adviesraad), één wijkkas, 

één Eredienstraad, één ONE-team, één Jeugdraad, etc.  

Tevens wordt gelijktijdig de mogelijkheid verkend of de Beatrixkerk geschikt gemaakt kan worden 

als enige locatie voor de PGE in de nabije toekomst. Het rapport van de commissie Kerkelijk 

Waardebeheer ziet daar kansen voor.  

 

Met het opgaan van de wijken in één PGE komen per september 2023 de vijf bestaande PGE-

wijken te vervallen. Dit betekent dat de leden op zondag in PGE-verband kunnen kiezen om te 

kerken in de Open Hof of in de Beatrixkerk. 

 

Toelichting: 

1. Op deze manier krijgen we op korte termijn een sluitende meerjarenbegroting, die door 

de PKN goedgekeurd kan worden, zodat wij kunnen beginnen met het beroepen van een 

PGE predikant. De sluitende meerjarenbegroting wordt vooral gerealiseerd door het 

terugbrengen van de jaarlijkse kosten voor gebouwen.  

2. De reden voor het voorlopig aanhouden van twee vierplekken is dat het niet verstandig 

lijkt de Beatrixkerk - gedurende de verkenning (die reeds in gang wordt gezet) of zij 

geschikt gemaakt kan worden als toekomstige kerk van de PGE – leeg te laten staan. 

Hiermee verliest het gebouw aantrekkingskracht. Op het moment dat het haalbaar blijkt 

en er begonnen wordt met de verbouwing, gaan we samen kerken in de Open Hof om 

echt één PGE te worden. Na oplevering van de Beatrixkerk zetten we deze eenheid voort 

in de Beatrixkerk. 

3. Er zal zo snel mogelijk – in overleg met ‘Utrecht’- een interim-predikant gezocht worden 

die het proces van eenwording (vormen van één kerkenraad, etc.) zal begeleiden en een 

ambulant predikant die zich zal richten op het pastoraat en het voorgaan in diensten. 

Beiden worden aangesteld als PGE-predikanten. 

4. In overleg met het CvK wordt een commissie ingesteld die gaat verkennen of en hoe de 

Beatrixkerk geschikt gemaakt kan worden. Is het financieel haalbaar om de kerk te 

‘verduurzamen’ en zo te verbouwen dat die ook voldoende ruimte biedt. 

5. In oktober zijn alle wijken met hun werkgroep Vieren / Liturgiecommissie / Eredienstraad 

(en alle belangstellende gemeenteleden) uitgenodigd de eigenheid van de wijk in het 

vieren aan elkaar kenbaar te maken. Laat deze bijeenkomst leiden tot het vormen van één 

Eredienstraad die gaat onderzoeken hoe we de verschillende identiteiten voorlopig 

kunnen verdelen over de twee vierplekken, zodat er voor velen herkenning blijft. 



6. De opbrengst van de verkoop van de pastorieën aan de Cloeckendaal en de Beatrixlaan 

kan gebruikt worden, om het eventuele vereiste onderhoud te plegen aan De Open Hof en 

de meest noodzakelijke aanpassingen aan de Beatrixkerk om de energiekosten zo snel 

mogelijk te drukken.  

7. Voor de eventuele verbouwing van de Beatrixkerk zal de opbrengst van de verkoop van de 

andere kerkgebouwen noodzakelijk zijn.  

8. De Emmaüs laten we – zolang zij intern bezig zijn met het onderzoeken naar de 

haalbaarheid van volledige zelfstandigheid - voorlopig even buiten beschouwing.  

Vervolgstappen 

De vervolgstappen zien er als volgt uit: 

- In september bespreken de wijkkerkenraden dit voorgenomen besluit. 

- Op 15 september wordt het voorgenomen besluit gecommuniceerd met de 

gemeenteleden en het rapport van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer beschikbaar 

gesteld. De AK zorgt voor de communicatie naar alle gemeenteleden (Stuurt op 15 

september alle scriba’s het voorstel met het rapport ter verspreiding via wijkbrieven, 

printjes, etc. Daarnaast komt het op de website PGE en in het Kerkblad).   

- Daarna organiseren alle wijkkerkenraden bijeenkomsten waarbij de gemeenteleden 

worden gekend en gehoord. De AK verzorgt daar een inhoudelijke toelichting, zodat in alle 

wijken hetzelfde verhaal wordt verteld. 

- Opmerkingen uit de wijkkerkenraden en de gemeentebijeenkomsten worden verzameld en 

worden bij de verdere besluitvorming betrokken. 

- Uiterlijk voor het eind van 2022 neemt de AK een definitief besluit.  

 

Algemene Kerkenraad PGE - 25 augustus 2022. 


