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Besluit om te komen tot een gezond financieel draagvlak voor het
toekomstperspectief van onze gemeente

In onze brief van 10 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen
besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) met als doel de gemeente een gezond
financieel draagvlak op de lange termijn te bieden. De pijn en emoties die uit
binnengekomen reacties spreekt zijn besproken en worden gedeeld. De AK heeft in haar
vergadering van 23 maart 2017 het traject rond dit vraagstuk afgerond met een besluit.
In deze brief vertellen wij u daarover meer.
Gelet op een groot aantal overwegingen heeft de AK gekozen voor het nemen van een
dubbelbesluit, een besluit over verkoop, onder voorwaarden, van twee kerkgebouwen.
De doelstelling van dit dubbelbesluit is het optimaal inzetten van de beschikbare
middelen, d.w.z. een efficiënt gebruik van de gebouwen en het op peil houden van de
omvang van het pastoraat. Daarnaast moeten kosten worden gemaakt voor
aanpassingen van de overige kerkelijke gebouwen en facilitaire ruimten in verband met
onze diaconale en missionaire taken.
Zij heeft, gelet op de reacties op en naar aanleiding van de gemeenteavond van 6
februari 2017, het voorgenomen besluit op een aantal onderdelen aangepast. De meest
opvallende wijziging is dat de AK ervan uitgaat dat de Bethelkerk in ieder geval tot 2025
in gebruik blijft.
De AK heeft besloten om de Triomfatorkerk en de Bethelkerk beide te verkopen, onder
een aantal belangrijke voorwaarden.
De Triomfatorkerk wordt per 1 januari 2018 te koop gezet. Bij een eventuele verkoop
geldt als voorwaarde dat het gebouw tot uiterlijk 2020 door ons kan worden gebruikt
met behoud van de bestaande gebruikstijden.
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De Bethelkerk wordt per 1 januari 2018 te koop gezet. Bij een eventuele verkoop wordt
bedongen dat het gebouw in ieder geval tot 2025 door ons kan worden gebruikt met
behoud van de bestaande gebruikstijden.
De ontwikkelingen rond kerkbezoek, resultaten acties kerkbalans, onderhoudsstatus en
verkoopproces worden voordurend gevolgd. Deze ontwikkelingen kunnen de uitvoering
van het besluit beïnvloeden.
Voorlopig gaat de AK ervan uit dat voor aankoop van de Triomfatorkerk belangstelling is
bij andere kerkgenootschappen en voor de Bethelkerk bij de gemeente Barendrecht.
Zoals u kunt concluderen zijn er ruime termijnen gekozen om de uitvoering van het
besluit ter hand te nemen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de monitoring op de
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit besluit.
Het volledige besluit staat binnenkort op de websites van de kerk, inclusief het advies
van het College van Kerkrentmeesters. De eerder ontvangen adviezen zijn reeds
gepubliceerd.
Zoals wij u ook 10 januari 2017 hebben geschreven hopen wij, vanuit ‘de gezamenlijke
trektocht’ van de afgelopen twee jaar,
de kansen die er liggen voor onze
geloofsgemeenschap vorm te kunnen geven. Er is veel werk aan de winkel om onze
diaconale en missionaire taak te vervullen. We kunnen dit ook met ondersteuning van de
gegeven financiële ruimte voor het op peil houden van ons pastoraat.
Voor de goede orde vermelden wij dat er tegen het genomen besluit beroep mogelijk is
bij het Regionaal College voor de Behandeling van Geschillen. De basisregels hiervoor
zijn te vinden in ordinantie 12-3. Dit beroep moet uiterlijk 30 dagen na datum van deze
brief ingesteld worden.
De Algemene Kerkenraad spreekt de wens uit dat wij in dit proces als gemeenteleden en
wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Barendrecht naar elkaar toe zullen
groeien om in de voetsporen van Jezus, in geloof, hoop en liefde, een dienstbare plek te
vormen in de samenleving.
De gesprekken binnen de wijkkerkenraden over mogelijkheden elkaar meer dan
voorheen als één PGB in Barendrecht Centrum te ontmoeten in gezamenlijke vieringen
zijn hoopgevend.
Moedig slaan wij aan Gods vaderhand de ogen naar het onbekende toekomstland
van bouwen voor en aan een gemeente vol van liefde en lofgezang.

Hartelijke groet, namens de Algemene Kerkenraad,

C. Silvis, voorzitter.

L. Stroo, scriba.
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