Protestantse Gemeente
Dokkum - Aalsum - Wetsens

Dokkum, 29 maart 2018
Aan de AK van de PGDAW
Onze wijkkerkenraad heeft het rapport 'We beginnen opnieuw...' besproken met gemeenteleden op 19 februari
en 12 maart, met gemeenteleden na afloop van de kerkdienst op zondag 11 maart; en met een groep jongeren
op 7 maart. Zelf heeft hij de balans van deze gesprekken opgemaakt op 20 maart.
Hieronder laten wij de reactie weten vanuit Wijkgemeente 'Rondom De Fontein'.
1. Algemeen over het rapport
Inleiding
We zijn erg ingenomen met het rapport. Met veel waardering hebben wij het gelezen en bestudeerd. Alle
facetten van de noodzakelijke veranderingen in de gemeente zijn erin opgenomen. Het is een rapport waarin de
onderdelen goed met elkaar samenhangen.
Als centrale gedachte hebben we herkend in het rapport: overgaan van een gemeente met drie wijkgemeenten
naar één gemeente met één kerkenraad-met-taakgroepen, waarin grote aandacht zal zijn voor
geloof(sfundamenten). Het grote thema voor de komende jaren zal zijn: eenheid in verscheidenheid.
Voorstellen
 Ga zo snel mogelijk over tot de vorming van de ene gemeente en tot de samenstelling van de ene
kerkenraad, die plm. 20 leden telt en die een afspiegeling is van de breedte van de gemeente.
 Laat deze kerkenraad ook zorgen voor een goed proces waarin de bespreking en besluitvorming van
alle onderdelen, cq adviezen van het rapport naar tevredenheid tot een goed einde worden gebracht.
 Laat deze kerkenraad voor het beleid gebruik maken van een aangepaste versie van het rapport.
 Draag meteen al zorg voor onderlinge gesprekken binnen de gemeente. Deze zijn belangrijk voor de
omvorming van drie wijkgemeenten naar één gemeente.
 Laten de drie wijkkerkenraden samen met de AK vanaf heden meer overleg plegen ter voorbereiding
op het ontstaan van de ene kerkenraad en de ongedeelde gemeente.
 Maak gebruik van deze volgorde: (1) eerst één gemeente, daarna (2) vormgeving van de erediensten,
vervolgens (3) de taken van de beroepskrachten en het aantal ervan, en tenslotte (4) de
kerkgebouwen.
2. Geloofsfundamenten
Inleiding
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We zijn erg ingenomen met de wijze waarop de vele aspecten die bijdragen aan het geloven in de gemeente
zijn opgenomen in het rapport. Wij leren ervan dat deze aspecten hun weerslag hebben in de adviezen en
voorstellen, die aan de orde zijn. Wij zijn er van overtuigd dat ze ook van groot belang zullen blijven.
Voorstel
 Gebruik het hele hoofdstuk van de geloofsfundamenten steeds bij het formuleren en herformuleren
van beleid. We hebben echte inhoudelijke gesprekken steeds nodig.
3. Eén gemeente met één kerkenraad-met-taakgroepen
Inleiding
Dit advies is noodzakelijk en tegelijk lastig om te implementeren. Wij denken dat het nodig is als eerste stap.
Voorstellen
 Als alle ambtsdragers van nu de nieuwe kerkenraad zullen vormen wordt deze heel groot. Dat is niet
echt nodig. Maak dus een moderamen (cq kleine kerkenraad) van redelijke omvang, dat vooral de
uitvoerende bestuurlijke taken op zich neemt. De (grote) kerkenraad in een niet al te grote omvang
tekent voor de beleidsmatige besluitvorming.
 Geef taakgroepen een grote rol in de beleids- en besluitvorming.
 Bereid de omvang, taken, werkwijze en vorming van (grote en kleine) kerkenraad en taakgroepen
grondig voor.
 Zorg voor een optimale vergaderstructuur.
 Maak gebruik van de ervaringen met samenstelling en werkwijze van de organisatie van onze
wijkgemeente.
4. Erediensten
Inleiding
Het lijkt beslist voor de hand te liggen om te concluderen tot twee 'soorten' diensten. Het rapport oordeelt zelf
dat de samenstelling van de gemeente in combinatie met het hoofdstuk van de geloofsfundamenten daartoe
uitnodigt.
Wij vinden het van groot belang dat 'vernieuwing' van de erediensten voortdurend wordt onderzocht en
beproefd. Het zou daarom vast in het beleid van de gemeente opgenomen moeten zijn.
Voorstellen
 Waak er voor, dat er geen twee 'concurrerende' gemeenten ontstaan.
 Zorg er voor dat beide soorten diensten in zowel het ene kerkgebouw als het andere kerkgebouw
plaats vinden.
 Ga nauwkeurig na hoe de predikanten en kerkelijke werkers goed kunnen worden ingezet voor en in de
diensten, zonder dat de gemeente intern verdeeld raakt.
 Zorg er voor dat de verschillende generaties elkaar blijven ontmoeten in de erediensten.
 Als er twee kerkgebouwen blijven, zorg dan wel voor het mixen van de gemeenteleden zo nu en dan.
 Doe nader onderzoek naar de experimentele diensten.
5. Beroepskrachten
Inleiding
Wij vermoeden dat de samenstelling van het aantal predikanten en kerkelijk werkers (mede) onder druk van de
financiën tot stand is gekomen. Wanneer er ook twee kerkgebouwen zullen blijven doemt zeker de vraag op:
wat is beter voor de gemeente om op te bezuinigen: op gebouwen of op beroepskrachten? Wij neigen tot de
opvatting, dat een gemeente meer gediend is met voldoende beroepskrachten dan met voldoende gebouwen,
want wij onderschrijven de centrale gedachte uit het hoofdstuk over het geloofsfundament.
Voorstellen
 (Zorg eerst voor één gemeente met één kerkenraad en een aangepast rapport als beleidsplan.)
 Zorg er voor, dat de taken van predikanten en kerkelijk werkers goed in kaart worden gebracht.
 Draag daarna zorg voor de keuze van het aantal krachten. Gezien de aandacht voor
geloofsfundamenten vermoeden wij, dat er meer fte's aan beroepskrachten nodig zijn dan in het
rapport wordt voorgesteld.
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Zorg er in ieder geval voor, dat aandacht voor jongeren structureel verankerd wordt in het takenpakket
van de beroepskrachten en zeker wordt ondergebracht bij in ieder geval één van de beroepskrachten.
Zorg voor de vorming van een team van predikanten en kerkelijk werkers.
Verbindt niet een predikant vast aan één kerkgebouw.
Het verbinden van een predikant aan een eredienstvorm is een goede discussie waard.
Zorg voor een goede inbedding in de gemeente van de taken van alle mensen, niet zijnde
beroepskrachten.

6. (Kerk)gebouwen
Inleiding
Het lijkt een goede gedachte om twee kerkgebouwen te blijven gebruiken, gezien het ledental van de gemeente
en de wens voor twee 'soorten' diensten. De onderbouwing daarvan is in het rapport niet echt overtuigend.
Bovendien geeft het aanleiding aan veel mensen om op eigen houtje te gaan rekenen. Helaas is het
deelonderwerp 'kerkgebouwen' in de gemeente nu al een beetje los gezongen uit het rapport.
Wij hebben vrede met het advies voor het kerkgebouw in Ealsum, al kunnen wij ons ook voorstellen dat er
gezocht wordt naar een gepast gebruik door de gemeente.
Voorstellen
 Wij dringen erg aan op een zorgvuldige en integrale afweging van de mogelijkheden die elk
kerkgebouw heeft. Er moeten veel meer aspecten afgewogen worden dan in het rapport gebeurt.
 Laat deze afweging voorbereid en gedaan worden door een onafhankelijk groepje mensen van buiten
de gemeente.
 Maak daarna de keuze welke gebouwen in gebruik zullen blijven. Dit afwegingsproces mag best een
tijdje duren.
 Het is beslist het overwegen waard, gezien de neergaande lijn van het ledenaantal, om in de
gebouwendiscussie als uitgangspunt te nemen welk gebouw het meest geschikt is wanneer
uiteindelijk één gebouw zou (moeten) overblijven. En vervolgens welk tweede gebouw hierbij de
beste aanvulling is.
 Draag aub zorg voor een goed proces van gesprekken en besluitvorming bij het onderwerp
'gebouwen'.
7. Financiën
Inleiding
De werkgroep heeft zich niet strikt gehouden aan de opdracht om te werken naar een stabiele begroting. Als er
in 2025 een tekort zal zijn moet er weer gereorganiseerd worden. Dan zouden we ook nu nog iets meer kunnen
bijstellen om te vermijden dat dat later moet gebeuren. Aan de andere kant, er is zoveel onzeker in de afloop
van het hele proces, dat er ook wel valt te leven met dit beperkte tekort in 2025.
Voorstellen
 Bepaal wat het vermogen moet zijn waarover de gemeente in ieder geval moet blijven beschikken. Als
dit lager is dan € 900.000,-, gebruik dan het 'teveel' voor een gerichte investering, liever dan het te
laten verwateren in de gewone begrotingsposten.
 Bereken nauwkeurig hoe het verloop zal zijn van de vrijwillige bijdragen in de komende jaren. Wij
vrezen een versnelde afname van het levend geld in de naaste toekomst.
 De nadere berekeningen en de (mogelijke) keuzes die daarmee samenhangen zouden een onderdeel
moeten zijn van de beleidsvorming waarvoor we pleitten onder nummer 1 hierboven.
 Wij hopen op resultaten van andere manieren van werving van vrijwillige bijdragen.
Namens de wijkkerkenraad,
Piet Beintema, voorz.
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