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Bijlage 3  

Besluiten 

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) neemt in het kader 
van noodzakelijke structurele bezuinigingen de volgende besluiten: 

1. Als algemene beleidslijn voor de komende 10 jaar wordt het volgende scenario gevolgd: 
Handhaven van eigendom en gebruik van de Abdijkerken, de Hoeksteen en de 
Hofpleinkerk en één centraal wijkgebouw. Binnen dit scenario worden deelbesluiten 
voorbereid en genomen t.a.v. het optimaliseren van de exploitatie van genoemde 
gebouwen en het gefaseerd afstoten van de overige kerkgebouwen. Doelstelling is het 
bereiken van een structurele besparing van ca. 350.000 € per jaar (circa één derde van 
de huidige begroting), het bedrag dat naar verwachting nodig is om weer te komen tot een 
sluitende begroting.  
 

2. Er wordt geen substantieel geld van de PGM meer besteed voor het groot onderhoud aan 
de volgende kerkgebouwen: Oostkerk, Morgenster, Ontmoetingskerk en alle 
wijkgebouwen (het Bolwerk, Jeugdgebouw Hofpleinkerk en Simpelhuys/Engelse kerk). 
Het onderhoud wordt beperkt tot wat minimaal verantwoord is. 
 

3. Er vindt gericht onderzoek plaats naar het vervreemden van de Oostkerk en Morgenster. 
Met de wijkgemeente de Ontmoeting wordt overleg gestart m.b.t. het vervreemden van de 
Ontmoetingskerk.  

4. Mocht vervreemding zoals genoemd onder 3 niet lukken dan worden met ingang van 1 juli 
2015 de Oostkerk en de Morgenster niet meer door de PGM gebruikt.  

5. Er wordt een parallel traject gestart om een oplossing te vinden voor onderdak van de 
wijkgemeenten Oostkerk en Morgenster. Hiertoe zal door de AK, in nauw overleg met de 
wijkgemeenten, een maximale inspanning worden gedaan. De AK en de wijkkerkenraden 
verplichten zich tot het realiseren van een oplossing voor 1 juli 2015, welke ook de 
instemming heeft van de wijkkerkenraad van respectievelijk de Oostkerk en de 
Morgenster.  

6. Er vindt gericht onderzoek plaats naar de mogelijkheid om te komen tot één centrale 
vergader- en activiteitenlocatie. Hierbij worden ook de mogelijkheden tot behoud c.q. 
vervreemding van de bestaande wijkgebouwen Bolwerk, Jeugdgebouw Hofplein en het 
Simpelhuijs/Engelse kerk meegenomen. 
 

7. De wijkkerkenraden worden in de gelegenheid gesteld om initiatieven te ontplooien en uit 
te werken. Een andere opzet dan de huidige wijkindeling behoort hierbij tot de 
mogelijkheden. De uitkomsten van de werkgroep Nieuw Beleid (Impulzs) zullen naar 
verwachting mede achtergrond vormen voor dit proces. Randvoorwaarde hierbij is dat een 
concreet plan wordt aangeboden dat de instemming heeft van de betrokken 
wijkkerkenraden en dat tevens voldoet aan de financiële doelstelling zoals genoemd in 
besluit 1. Indien zo’n plan wordt aangeboden kunnen voornoemde besluiten, voor zover 
dan nog niet geëffectueerd, worden heroverwogen. De AK zal daar waar nodig zorgen 
voor coördinatie en afstemming.  

 
8. Het proces wordt geleid door de commissie KRIMP onder verantwoordelijkheid van de 

AK. Besluitvorming vindt te allen tijde plaats in een vergadering van de Algemene 
Kerkenraad. 


