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In een negental ontmoetingsbijeenkomsten hebben we in onze wijkgemeente het rapport ‘We
beginnen opnieuw’ besproken. Een samenvatting van het besprokene vindt u in de bijlage.
Als kerkenraad geven we u aanvullend graag de volgende aandachtspunten mee:
-

De ene protestantse gemeente. Als alle drie de wijkgemeenten hiermee instemmen is het
verstandig hiermee meteen aan de slag te gaan. Liefst al in april. Daarmee wordt voorkomen
dat er kostbare tijd verloren gaat.
De beslissing over de gebouwen kan dan op een later tijdstip in gezamenlijkheid worden
genomen.

-

Voor wat betreft de gebouwen dient er een deugdelijker afweging te komen, waarbij niet
alleen de financiële argumenten worden gebruikt, maar ook inhoudelijke. Bij de Grote Kerk
zou je kunnen denken aan de sfeer van het gebouw, de geschiedenis, de plek in het hart van
de stad en de duizenden toeristen, die de kerk jaarlijks bezoeken.

-

Rond de twee vierplekken leven veel vragen.
o

Worden de predikanten gebonden aan één vierplek? Is het dan ook de bedoeling dat
het pastoraat rondom de vierplekken wordt georganiseerd? Worden er dan niet
twee deelgemeenten gevormd?

o

In het rapport wordt gesproken van experimenteel en bekende vormen. Dit geeft
niet goed weer waar het werkelijk om gaat. Waarom niet gesproken van gewoon
protestants en evangelisch? In alle drie de grote kerken zijn de ruimten overigens
volledig flexibel in te richten.

-

Laat de predikanten en kerkelijk werkers een voortrekkersrol vervullen in de vormgeving van
de nieuwe pastorale structuur.

-

Hoe krijgen we de gemeenteleden in beweging als we willen voorkomen dat alles toch bij het
oude blijft?

-

De leden van de Werkgroep Toekomst hebben een half jaar de tijd genomen om
elkaar te leren begrijpen en waarderen. De gemeente moet daar nog aan beginnen.
De AK zou dit zo spoedig mogelijk moeten gaan organiseren, bijvoorbeeld via
gemeentebreed georganiseerde ontmoetingsbijeenkomsten.

Een hartelijke groet, namens wijkgemeente 2,
M. Dreves-Veer, scriba
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