Duiding gegevens gemeentebijeenkomsten 09mei22 – toekomst PGB. Gemeenteversie.
(conclusies en denkrichting voor een vervolg).
Een iets uitgebreidere versie van deze notitie is besproken in de AK, aangeboden voor commentaar
aan wijkkerkenraden, College van Diakenen, College van Kerkrentmeesters.
Reacties n.a.v. de eerste ronde gemeentebijeenkomsten.
Er kwamen 51 reacties binnen. In een andere bijlage Clustering opmerkingen n.a.v. gemeentebijeenkomsten Toekomst PGB - 09mei22 worden deze geclusterd onder een aantal noemers:
 Reacties rond samenwerking:
 Reacties rond proces en p.r.
 Reacties rond kerkelijk centrum
 Reacties rond tijd en geld
 Reacties rond financiën en scenario’s
Voorlopige conclusies:
o Opvallend is de algemene positieve teneur van de reacties t.a.v. het feit, dat er
gemeentebijeenkomsten rond dit onderwerp zijn gehouden.
o

In het algemeen is er sprake van een positieve feedback t.a.v. de inhoud van de presentatie.
Kanttekeningen daarbij zijn o.m. dat er veel informatie werd weergegeven, dat het vooral
over cijfers ging en de zakelijke kant werd benadrukt.

o

Er lijkt behoefte te zijn om te spreken over hoe we gemeente willen zijn. Anders onder
woorden gebracht: aanpakken van de uitdaging om 1 wijkgemeente Barendrecht-Centrum te
vormen en het kerkgebouw is dan een afgeleide. Dus meer werken vanuit gezamenlijkheid.

o

Communicatie wordt op prijs gesteld. Bottom-up in plaats van top-down. Ook via Klankbord.

o

Er lijkt een behoorlijk draagvlak voor meer samenwerking. Dat komt tot uiting in ideeën als
gezamenlijke kerkdiensten, samen een nieuw kerkelijk centrum bouwen, activiteiten,
ontmoetingen, gesprekken op alle niveaus

o

Waar het gaat om de snelheid van handelen en veranderen, komen meerdere opvattingen
naar voren: van zorgvuldig en rustig aan tot aansporingen om keuzes te maken. Suggestie
voor een stappenplan + communicatie daarover. In dit kader wordt genoemd dat (te)lang
uitstel van beslissingen ook invloed heeft op hoogte bijdrage VVB.

o

Er lijkt behoefte aan nadere informatie rond de scenario’s (financieel), het kerkelijk centrum,
relatie exploitatie-vermogen, de genoemde termijn van 5 jaar in scenario 2.

De indruk uit de opmerkingen in zijn algemeenheid is, dat er een behoorlijke consensus lijkt te zijn
voor samenwerking op korte termijn. Vraag is vooral hoe dat het best kan worden aangepakt.
Als we nadrukkelijk blijven inzoomen op de scenario’s en daarbij focussen op een keuze,
wordt het financieel-technische aspect sterk benadrukt.
In dat geval zullen we de scenario’s verder moeten uitwerken en financieel onderbouwen.
Dergelijke ramingen zullen een hoge mate van onzekerheid houden, tijd kosten, veel overleg vragen,
de gemeenschap uiteindelijk misschien niet versterken maar verzwakken. Het lijkt er ook op, dat
door de ontwikkelingen van de laatste jaren het plan BK2.0 (scenario 1) niet heeft gewonnen aan
realiseerbaarheid.
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Er lijkt een stroming te zijn, die ‘for the time being’ de Bethelkerk wat wil opknappen middels een
fatsoenlijke koffiekamer. Dat beperkt ingrijpende plannenmakerij en overleg en investering. Al zou
een dergelijke te overziene investering op de langere termijn niet rendabel zijn, deze zou wel kunnen
dienen als geste richting wijkgemeente Bethelkerk, voor zolang de BK gebruikt wordt als kerk.
Dat zou te meer een zinvol gegeven kunnen zijn, indien DK en BK gemeente nadrukkelijker
activiteiten samen gaan doen. Mede onder invloed van te verwachten hoge energieprijzen,
zijn gezamenlijke diensten dan zowel een initiatief uit de vragenronde alsook noodzakelijk
om de financiën verder te beheersen.
Het verdient aanbeveling om de (moderamina, kleine kerkenraad) wijkkerkenraden
DK en BK frequenter te laten vergaderen over de gezamenlijke toekomst, die vorm moet
krijgen in een wijkgemeente Centrum.
Allereerst zouden dan gesprekken kunnen worden gehouden en plannen gesmeed om in de praktijk
van alledag met elkaar op weg te gaan, waarbij specifieke activiteiten in elkaar geschoven worden of
samen aangepakt. Jaarlijks worden vorderingen of weerstanden op bestuurlijk niveau besproken,
maar ook met regelmaat gezamenlijke gemeentebijeenkomsten belegd.
Pas indien bestuurlijke organen en gemeenteleden elkaar ontmoeten, samen keuzes maken voor een
toekomstige organisatie en aanpak, wordt meer definitief gesproken over een feitelijke datum voor
de verkoop van de Bethelkerk.
In een volgende consultatieronde door de AK worden de opmerkingen van 9 mei gedeeld met de
gemeente. De voorgenomen sluiting van de BK komt hier nog niet aan de orde maar is op termijn wel
een aandachtspunt. Het is van belang, dat daarover duidelijkheid komt, omdat het proces dat leidt
tot het afscheid namen van het gebouw, geruime tijd zal duren. Er wordt geen jaartal genoemd maar
gedacht kan worden aan de tweede helft van dit decennium.
Voorname grondslag voor deze denkrichting wordt gevormd door de tijdens de 9mei-bijeenkomsten
gedeelde gegevens rond met name ledenaantal, afname financiële inkomsten, het terugkerend
jaarlijks exploitatietekort en het aantal kerkgangers.
Essentieel voor nu is de opdracht om te bouwen aan een wijkgemeente Centrum.
Wijkkerkenraden kunnen de aanpak voorzien van concrete piketpaaltjes, mogelijk mede gebaseerd
op ervaringen van het samengaan van DK en ZO. Tevens kunnen de ervaringen van de waarderende
gemeenteopbouw, die zijn opgedaan binnen de BK-wijkgemeente worden gebruikt.
Een voorgenomen sluiting van de BK komt pas tot stand, nadat er zich een vruchtbare samenwerking
heeft ontwikkeld tussen de wijkgemeenten DK en BK. Hierbij kan ook gedacht worden aan een
gezamenlijke werkgroep uit beide wijken over (on-)mogelijkheid van een nieuw kerkelijk centrum en
de opties voor het gebouw van de BK in de verdere toekomst. Daartoe zijn deskundige
gemeenteleden nodig, die zich willen inzetten voor de toekomst van de kerk in Barendrecht-C.
De jaarlijkse inbreng van gemeenteleden m.b.t. het proces, de gemaakte stappen, de groei in
ontmoetingen en vieringen, in pastoraat en vorming & toerusting, zullen leiden tot
gemeenteopbouw en het leren (her-)kennen van elkaar. Dan ligt de focus op samen gemeente zijn en
het bouwen aan een kerk van de toekomst, die gericht zal zijn op (kleinschaligere) religieuze
bijeenkomsten maar ook open staat richting samenleving, waarin een relatie komt met voedselbank
en kledingbank, waar bijv. snuffelmarkt, bazar, eetgroep etc. concrete activiteiten zijn, die juist
vanuit de kerk worden ingezet. Waar zingevingsvragen voor alle inwoners van Barendrecht op
diverse manieren kunnen worden besproken, bezongen, ervaren en waar voor dat doel ook ruimten
en (personele) faciliteiten aanwezig zijn.
Okt.22.
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