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Woord vooraf 
 

 
In deze rapportage leest u het advies van de Commissie Perspectief aan de Algemene 
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Middelburg. Het advies betreft de overgang van de 
huidige 5 wijken van de PGM naar maximaal 3, zoals bepaald in het Beleidsplan van de PGM 
(2015). Het doel van het beleidsplan is een toekomstbestendige, veelkleurige Protestantse kerk 
in Middelburg.  De Commissie is ingesteld per november 2015 en bouwt voort op een jarenlang 

proces van voorbereiding via onder meer de werkgroep Impulsz (2011-2014) en de Verkenners 
(medio 2015).  
 

Wij hebben de opdracht ontvangen van de Algemene Kerkenraad om te adviseren bij de 
uitvoering van het beleidsplan. En wij hebben een droom. Onze droom is een levendige 
protestantse kerk in Middelburg waar Gods Geest waait. Een kerk die sterk is en 
toekomstbestendig. Een kerk waar we oprecht omzien naar elkaar en die van betekenis is voor 

jongeren. Een kerk die je geloof verdiept en een kerk die van belang is voor de samenleving 
waarin wij leven. Een kerk waar je bij wilt horen. 
 
Om die droom te verwezenlijken is het nodig ons vizier te richten op de toekomst en de PGM 
als geheel. Laten we de moed vatten en kiezen voor wat voor ons allen het beste is. Dat levert 
zonder twijfel een vernieuwde kerk op met nieuw elan die de moeite meer dan waard is.   
 

Marijke Gelok, Wilma Francke, Jo Kodde, Risto Louws en Anton van Berchum 
 
 

contact: perspectief.pgm@gmail.com 
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De Protestantse Gemeente Middelburg (rood en oranje) maakt  
deel uit van het veelkleurig kerkelijk landschap in Middelburg. 
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1. Essenties 
 
Het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente in Middelburg koerst op 1 vitale gemeente 
die actief is in de stad en in de samenleving en waarin de krachten van de huidige wijken 
zijn gebundeld. Een uitnodigend perspectief dat inspirerend werkt en onze leidraad is. Het 
is daarom dat wij ons zelf de Commissie Perspectief hebben genoemd. Een actieve en op de 

toekomst gerichte PGM vraagt om gezamenlijke energie en daadkracht, waarbij de 
krachten worden gebundeld. Een analyse van de mogelijkheden (bijlage 5) heeft ons tot de 
visie gebracht om de eenheid vergaand door te voeren en zoveel mogelijk samenhang te 
creëren.  
 
Niettemin is er ook voldoende urgentie om te veranderen, zie de bijlagen 1 en 2. Het 

ledenaantal van de PGM is de afgelopen 10 jaar met 16% afgenomen (van 7900 leden in 

2005 naar 6600 nu). Ook landelijk is dit de tendens, met een jaarlijkse afname van bijna 
3%. Het is aannemelijk dat de daling toeneemt, gezien de relatief grote groep ouderen 
binnen de PGM en de beperkte aanwas van nieuwe leden (door geboorte of verhuizing). 
De krimp is ook financieel goed te merken. De jaarlijkse bijdragen via de actie Kerkbalans 
zijn de laatste 5 jaar met 21% afgenomen (650.000 euro in 2011 naar 520.000 euro nu). 
De laatste 2 jaar was de inkomstendaling meer dan 5%. Het aantal toezegging is de laatste 

5 jaar zelfs met 20% gedaald. Per saldo is er een jaarlijks tekort op de begroting van 100-
200.000 euro. 
 
Uit de meerjarenbegroting van de PGM blijkt, dat de resultaten negatief blijven bij een 
transitie van 5 naar 3 gebouwen. De hoogste kostenposten zijn de gebouwen en de 
personeelskosten.  
De voortdurend afnemende inkomsten en gelijkblijvende uitgaven noodzaken tot 

ingrijpende maatregelen. Wat ons betreft dulden die geen uitstel. Zo behouden we onze 

kracht en creëren we tijdig een toekomstbestendige PGM. 
 
Ons advies is op hoofdlijnen als volgt: 
 
• de eenheid van de PGM is het meest gediend met 1 gemeente en met 1 gezamenlijk 

huis. Vanwege het aantal kerkgangers en om keuzemogelijkheden te bieden 

(veelkleurigheid) is ons advies om 2 diensten te houden met een eigen, herkenbaar 
profiel; 

• de wijken Nieuwe Kerk, Oostkerk, Hofpleinkerk, Morgenster en Hoeksteen worden 
samengevoegd per 1 januari 2017; 

• de Ontmoeting en Koorkerk behouden een bijzondere positie, wel is van groot belang 
nadrukkelijker verbindingen te leggen en zo samen - ook buiten de nieuwe 

samengevoegde gemeente – veelkleurig en sterk te zijn; 
• voorkomen moet worden dat er een schaduwzijde optreedt als gevolg van de 

grootschaligheid – natuurlijk is gemeenteopbouw en een menselijke maat essentieel; 
• bestuurlijk is ons advies één nieuwe kerkenraad (samenvoeging van de huidige 5 

wijkkerkenraden) in te richten en een Algemene Kerkenraad ten behoeve van de grote 
lijnen en bestuurlijke afstemming met Ontmoeting en Koorkerk. 

 

Hoe doen we dat alles?  
 

• het motto luidt: samen het nieuwe huis inrichten (zowel gebouwen als 
organisatiestructuur), dan pas verhuizen; 

• inrichten en verhuizen zijn werkwoorden. Dat vraagt actieve inspanning en inzet vanuit 
alle wijken, zowel voor het daadwerkelijk inrichten en verhuizen als het 
overgangsproces en de bijbehorende activiteiten; 

• onze nieuwe huis mag, binnen de koers die we hebben gekozen, organisch groeien. Dat 
betekent: zoveel mogelijk van onderop laten ontstaan en ruimte bieden voor 
veelkleurigheid. Laten we onszelf en elkaar de tijd en ruimte geven om onze nieuwe 

PGM samen te bouwen.  
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Zo wordt de nieuwe PGM van ons allemaal en toekomstbestendig. Krimp(denken) wordt 
omgebogen in groei(denken), kansen en perspectieven! 
 
Wij realiseren ons dat ons voorstel ook nadelen heeft. Die nadelen hebben voornamelijk te 
maken met gemeentevorming en –opbouw, als gevolg van de schaal van de nieuwe 
gemeente en het grotere aantal bezoekers van de eredienst. Daarnaast zijn de 

aanwezigheid in de wijken en acceptatie van de Nieuwe Kerk belangrijke zorgen. Tot slot 
zijn er diverse praktische vragen over de haalbaarheid van ons voorstel. Wij hebben deze 
aspecten goed overwogen.  
Toch zijn wij van mening dat de voordelen en kansen van het vormen van één nieuwe 
gemeente zwaarder moeten wegen. Dat wordt versterkt door de financiële situatie van de 
PGM. Daar komt bij dat veel van de bezwaren in onze ogen in meer of mindere mate 
kunnen worden ondervangen door daarop bedacht te zijn en er in de structuur, organisatie 

en uitwerking nadrukkelijk rekening mee te houden. Dan hoeven zorgen en bedenkingen 
niet bepalend te zijn; wij zijn overtuigd dat die deels kunnen worden omgezet in kansen.  
 
Wij hebben onze ideeën getoetst op haalbaarheid. De uitkomst daarvan is dat – met een 
aantal maatregelen – de haalbaarheid gewaarborgd is. Wij zijn ervan overtuigd dat er een 
prachtige toekomst voor de verenigde kerk in Middelburg mogelijk is, mits we daar 

gezamenlijk in geloven en er met elkaar onze schouders onder zetten. Daarbij moeten we 
veel aandacht en zorg hebben voor de gemeenteleden die (grote) moeite hebben met de 
voorgestelde koers. 

2. Veelkleurig en één 
Veelkleurig en toch één, dat is een moeilijke opgave. Hoe ervaar je één gemeente te zijn, 

hoe bundel je de krachten en enthousiasmeer je elkaar? Maar ook: hoe zorg je voor 

keuzemogelijkheden, voor variatie en de menselijke maat? Wij willen als volgt de balans 
vinden: 
 
• omwille van de eenheid kiezen wij voor één gebouw dat ons gezamenlijk huis is en waar 

we ons allemaal thuis voelen 
• in dat ene huis worden iedere zondag 2 reguliere diensten gehouden, elk met eigen, 

herkenbaar profiel. De eerste dienst om 9 uur, de tweede om 11 uur. 
• organiseer bijzondere en kleinschaliger middag- en avonddiensten 
• organiseer pastoraat op buurtniveau en schakel gemeenteleden daar actief bij in 
• organiseer activiteiten voor gemeentevorming en ontmoeting  
• zorg voor een sterk programma van vorming & toerusting 
• creëer een sterkere verbinding met Ontmoeting en Koorkerk in het belang van 

veelkleurigheid en keuzemogelijkheden; daarbij kan onder andere worden gedacht aan 

gezamenlijke vormings- en toerustingsactiviteiten, activiteiten in de wijk 

3. Gebouwen  
Een gebouw is meer dan een hoop stenen. In meer of mindere mate gaat met een gebouw 
geschiedenis gepaard. Altijd zijn er persoonlijke herinneringen aan verbonden. Een 
kerkgebouw kan, net als een huis, een persoonlijke levensfase markeren. De keuze voor 

één centrale plek van aanwezigheid in Middelburg past bij wie we willen zijn als 
Protestantse Kerk in Middelburg.  

 
• wij kiezen voor de Abdijkerken als nieuw huis voor ons allen: groot, inspirerend, midden 

in de stad, representatief en langdurig gunstig in onderhoud.  Belangrijke aspecten om 
verder uit te werken zijn: 

• een gezamenlijke, nieuwe inrichting (Nieuwe Kerk 2.0), waarbij de Nieuwe Kerk de 
centrale kerkzaal wordt van en voor ons allemaal 

• de akoestiek 
• de functionaliteit 
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• bijzondere, kleinschaliger diensten worden bij voorkeur in de – meer intieme - Koorkerk 
en Wandelkerk gehouden 

• zorg voor voldoende, nabijgelegen nevenruimten, met speciale aandacht voor  
• 1 centrale ontmoetingsplek voor en van! de jeugd 
• kerkcafé 24/7 open, als centraal en verbindend punt voor kerkelijke activiteiten en 

tussen de kerk en de Middelburgse samenleving 

• op vaste tijden is een predikant aanwezig 
• onderzoek de mogelijkheden van bijgebouwen in de nabijheid van de Abdijkerken. 

Hier zou uitstekend invulling gegeven kunnen worden aan allerlei functies van de 
PGM en aan de aanwezigheid van de kerk in de samenleving 

• ten aanzien van bereikbaarheid: signaleer praktijkervaringen, informeer gemeenteleden 
actief, ook vooraf bij verwachte drukte op parkeerplaatsen (zie bijlage 3), stimuleer het 
fietsen en overweeg een professioneel vervoerder (kerkbusjes) 

• stel zo snel mogelijk een gezamenlijk totaalplan op voor de inrichting van kerk en 
bijgebouwen 

4. Erediensten  
Erediensten worden algemeen beschouwd als de kern in het kerkelijk leven. Het zijn 
momenten om te leren en te vieren. Om de voorbije week los te laten en een nieuwe week 

bemoedigd te beginnen. Om nieuwe inspiratie op te doen. Het zijn ook momenten van 
ontmoetingen met mede-gelovigen. 

 
• omwille van de eenheid adviseren wij erediensten in 1 gebouw met 2 onderscheidende 

erediensten (zie ook bijlage 6). Daarbij onderscheiden we op hoofdlijnen de volgende 
accenten:  

• profiel A: accent op leren, vaste, klassiek-orthodoxe liturgie, avondmaal aan en 

rond tafel 
• profiel B: accent op beleving, vrijere liturgie, ruimte voor experiment en  

vernieuwing, lopend avondmaal. 
• houd beide erediensten op de zondagmorgen ('s middags is traditioneel minder 

wenselijk): de eerste om 9 uur, de tweede om 11 uur. Er is dan voldoende tijd om te 
wisselen. 

• organiseer aanvullend bijzondere en kleinschalige diensten op de zondagmiddag en/of 
doordeweeks 

• vorm 1 brede taakgroep Eredienst waarin de predikanten deelnemen, die de 
verschillende typen diensten uitwerkt 

• wij bevelen het volgende aan: 
• zorg altijd voor koffie vóór of na de erediensten zodat er ontmoetingen 

plaatsvinden. Om praktische redenen heeft een bijgebouw in de directe nabijheid 

van de Abdijkerken de voorkeur. 

• organiseer nadrukkelijk de betrokkenheid en rol-/taakverdeling van predikanten 
(zie aldaar) 

• biedt ruimte voor inbreng van jongeren 
• zorg ook voor voorspelbaarheid en stabiliteit, door profieldiensten op een vast 

tijdstip te houden 

• creëer ruimte om samen tot een invulling van de profielen te komen. Laat de profielen 
organisch en van onderop groeien en uitwerken op basis van algemene richtlijnen 

5. Predikanten  
Predikanten zijn de geestelijk leiders van de gemeente en gemeenteleden. Ze voelen als 
geen ander aan wat er leeft en genieten het nodige gezag. De veranderingen binnen de 

PGM vragen wel veel van hen. Niet in de laatste plaats omdat ze nu meer met elkaar zullen 
gaan samenwerken en ze meer worden aangesproken op specifieke competenties in 

teamverband. Wij adviseren: 
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• laat de predikanten rouleren en verbindt ze niet aan een van de profielen. Dat bevordert 
het teamwerken. Bovendien is het aantal predikanten niet gelijk aan het aantal profielen 

• wij adviseren de predikanten die geen dienst doen, zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij 
de diensten, zodat er rond de diensten ontmoetingen met de predikant kunnen 
plaatsvinden 

• predikanten geven pastorale zorg aan een vaste groep gemeenteleden (secties op 

buurtniveau) 
• de doelgroepen jeugd en ouderen zijn toebedeeld aan vaste predikanten 
• ondersteun de predikanten waar mogelijk in hun rol en in een nieuwe, passende 

taakverdeling  
• laat de predikanten gezamenlijk een plan opstellen over de invulling van hun functie in 

de nieuwe situatie, met de nadruk op eredienst en pastoraat en de onderlinge 
samenwerking 

• benut de capaciteit die vrijkomt door de reductie van het aantal erediensten voor het 
pastoraat (met betrekking tot de periode tot 2019) 

• geef de 'afvloeiende' predikanten tot aan hun emeritaat duidelijke taken en 
verantwoordelijkheden 

6. Dienend aan de samenleving 
Wij zijn van mening dat zowel de diaconie, het stadspastoraat als het initiatief van het 
stadsklooster de samenleving dienen. De PGM wil graag dienstbaar zijn en een open deur 
bieden. De zorg voor de medemens staat centraal, zowel binnen de kerkelijke 
gemeenschap als (ver) daarbuiten (werelddiaconaat). Ten aanzien van het stadspastoraat 
is de situering in de Abdijkerken – centraal en op een herkenbare plek in de stad – een 
belangrijk pluspunt.  

 

• bundel de activiteiten van de huidige wijken, zoals maaltijden, hulp aan 
hulpbehoevenden binnen en buiten PGM (noodfonds, Present, e.a.) 

• maak het werk van de diaconie, het stadspastoraat nadrukkelijker zichtbaar, zowel 
binnen als buiten de PGM 

• leg verbindingen met andere initiatieven die goed aansluiten op activiteiten van de PGM, 
bijvoorbeeld het stadsklooster 

• integreer het stadspastoraat, dat door de Nieuwe Kerk is gestart, breed in de PGM 
• versterk de stedelijke functie van het stadspastoraat, door: 

• meer activiteiten te organiseren en bestaande – ook van het Lange Jan project – te 
onderhouden 

• het team te versterken 
• samenwerking te bevorderen buiten de PGM 
• de bewustwording binnen en buiten de PGM te vergroten 

• verbeter de (bestuurlijke) organisatie: 

• benoem de taken van de centrale diaconie en wijkdiaconie 
• laat de diaconie een duidelijke visie opstellen op haar taak in de Middelburgse 

samenleving 
• formeer wijkteams die activiteiten in de wijk organiseren (zie pastoraat) 

7. Wijken & pastoraat 

7.1. Algemeen 
Wij adviseren 1 pastorale gemeente te vormen, passend bij de keuze voor één vierplek. 
Daarmee wordt de eenheid bevorderd en ontstaat een grotere organisatiekracht. In het 

pastoraat worden mogelijkheden tot ontmoeting georganiseerd waar men omziet naar 
elkaar.  
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• stel een coördinator-pastoraat aan die de predikanten ondersteunt 
• organiseer pastoraat op buurtniveau, zodat daar gemeentevorming en ontmoeting 

plaatsvindt 
• deel leden in volgens een op te stellen geografische indeling naar secties, zoveel 

mogelijk volgens de huidige indeling  
• geef alle gemeenteleden een taak in het pastoraat (iedereen 2 adressen om naar om te 

zien) 
• zorg dat in de pastorale secties regelmatig onderlinge ontmoetingsmomenten worden 

georganiseerd 
• behoud in de transitie van de huidige naar de nieuwe situatie waardevolle individuele 

contacten tussen pastoraal medewerkers, predikanten en gemeenteleden 
• formeer pastorale teams per sectie met een centrale coördinator, contactpersonen, 

ouderling, diaken en predikant 

• formeer één taakgroep pastoraat 
• richt een centrale ontmoetingsplek in, bijv. in de Wandelkerk of in een bijgebouw nabij 

de Abdijkerken (zie gebouwen), 24/7 open 
• organiseer een inloopspreekuur met predikanten 
• faciliteer ontmoetingsplaatsen in de buiten het centrum gelegen wijken en combineer 

waar mogelijk met verpleeg- en verzorgingshuizen, zodat ouderen hier actief bij 

betrokken worden. 
• last but not least: zorg voor (mogelijke) afvallers, door: 

• in gesprek te gaan met leden die moeite hebben met de veranderingen 
• leden te bezoeken die zich willen laten uitschrijven 
• een vertrouwenspersoon aan te stellen 

7.2. Ouderenpastoraat 
Er is een grote groep ouderen binnen de PGM. Ouderenpastoraat vindt momenteel voor een 
belangrijk deel in een groot aantal afzonderlijke huizen plaats. Organisatorisch zijn deze 
huizen momenteel verbonden aan afzonderlijke wijken. Prominent is, dat momenteel te 
weinig capaciteit beschikbaar is voor goede zorg. Wij bepleiten voldoende zorg voor zowel de 
ouderen in de verzorgingshuizen als thuiswonende ouderen. 
 

• ons advies is pastorale ouderenzorg centraal in de PGM te organiseren 
• breidt de zorg in de verzorgingshuizen uit door samenwerking te zoeken buiten de PGM - 

want in de verzorgingshuizen wonen niet slechts PGM-leden -, en zorg dat de wijken 
medeverantwoordelijkheid nemen voor de ouderen in verzorgingshuizen 

• maak 1 predikant integraal verantwoordelijk en wijs predikanten toe aan de afzonderlijke 
huizen 

• garandeer de maandelijkse vieringen in grotere huizen en nodig ook thuiswonende 

ouderen uit aan activiteiten deel te nemen 

• stel minimaal 0,5 fte beschikbaar voor een ouderenpastor die de focus heeft op het 
ouderenpastoraat 

• overweeg de capaciteit op jaarbasis te versterken met externe krachten 

8. Jeugdwerk 
Binnen JOP Middelburg worden activiteiten georganiseerd voor alle jeugd in Middelburg, 
ook op wijkniveau. De sociale samenhang van en aantrekkingskracht van de kerk voor 
jongeren vraagt echter nadrukkelijk aandacht. Essentieel is deze groep PGM-breed te 
enthousiasmeren en deel te laten uitmaken van de gemeenschap. Ons advies is: 

 
• zorg in het algemeen voor een grotere aantrekkingskracht voor jongeren 

• geef de jeugd een grote mate van autonomie en laat ze bijvoorbeeld zelf een visie 
opstellen met reële ambities en weloverwogen keuzes 

• stimuleer de jongeren de activiteiten van de huidige wijken te bundelen 
• faciliteer deze groep met een eigen ontmoetingsruimte met voorzieningen 
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• faciliteer voldoende nevenruimten bij de erediensten 
• stel jeugdouderlingen en jeugddiakenen aan met zinvolle en duidelijke taakomschrijving 
• stel een taakgroep jongeren in 
• geef jongeren ruimte en zeggenschap in erediensten, activiteiten en organisatie 
• bevorder de sociale samenhang 
• sluit aan op de communicatiemiddelen die zij gebruiken 

• neem jeugd op in de communicatiestructuur 

9. Vorming en toerusting 
Naast het pastoraat bestaat de doordeweekse kerk uit vorming en toerusting, ook wel 
geschaard onder het thema 'leren'. Het is een belangrijk thema om het persoonlijk geloof 

uit te bouwen en draagt bij aan de gemeenschapszin. 

 
• wij adviseren PGM-breed activiteiten te organiseren en aan te bieden, waaronder 

catechese, lezingen, leerhuis, bijbelstudiegroepen, gesprekskringen, groothuisbezoek, 
gemeenteavonden e.d. 

• installeer een brede taakgroep Vorming en toerusting en faciliteer deze taakgroep 
• dit is bij uitstek een onderwerp om samen met de Koorkerk en Ontmoetingskerk te 

organiseren, waarmee de banden binnen de PGM worden versterkt 

10. Bestuur en organisatie 
Het is een open deur, maar wel essentieel: het bestuur en de organisatie dienen het 
werkelijke kerk-zijn: eredienst, pastoraat en diaconaat. Het beleidsplan hinkt nog op 2 
gedachten ten aanzien van de kerkenraden. Ons advies is als volgt: 

 

• richt een platte bestuurlijke organisatie in en houdt de voortgang van activiteiten 
gescheiden van de bestuurlijke taak, om zo te voorkomen dat een onaantrekkelijke 
logge organisatie en vergadercultuur ontstaat 

• vorm 1 kerkenraad met portefeuillehouders (incl. jeugdwerk, ouderenpastoraat, college 
van Diakenen, communicatie, etc.) voor de nieuwe gemeente 

• vorm 1 kleine (algemene) kerkenraad voor PGM-beleid op hoofdlijnen en afstemming 

met de Koorkerk en Ontmoetingskerk 
• vorm een breed overleg taakgroepen voor de uitwerking van het beleid en voor 

praktische zaken 
 
Zie voor verdere details bijlage 8. 
 
• oproep aan het bestuur: neem het stuur in handen, daar is de gemeente bij gebaat 

• richt taakgroepen in voor:  

• relatie met God (erediensten/ profielen en vorming/ toerusting) 
• relatie met elkaar (pastoraat, jeugdwerk, ontmoeting, gemeentevorming) 
• relatie met de wereld (diaconaat, stadspastoraat, stadsdiaconaat) 
• personeel: kosters, organisten, bemensen taakgroepen en bezoekwerk, 

predikanten, activiteitencoördinator 
• impulsen en activiteiten (aanjagers) 

• organiseer de kerkrentmeesters in 1 Commissie voor Kerkrentmeesters 
• ten aanzien van de vorming van de nieuwe kerkenraad adviseren wij: 

• stel z.s.m. een kwartiermaker aan 
• bemens de nieuwe kerkenraad uit de huidige wijkkerkenraden en zorg zo voor 

continuïteit 
• nodig ook nieuwe enthousiaste kerkenraadsleden uit 

• benoem de omvang en samenstelling 
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11. Communicatie 
Communicatie binnen de PGM lijkt met het Middelburgs Kerkblad en de websites goed voor 
elkaar, maar blijkt bij nader inzien zwak georganiseerd. Zeker in tijden van verandering die 
wij nu doormaken is zorgvuldige en doelgerichte communicatie essentieel. Wij bevelen het 

volgende aan: 
 

Organisatie: 
• stel ten behoeve van coördinatie en aansturing een commissie Communicatie in die alle 

communicatiemiddelen omvat (MKB, website(s), sociale media, brochures, 
nieuwsbrieven, e.d.) 

• stel spoedig een communicatieplan op 

 

Communicatiestrategie: 
• laat gemeenteleden participeren in de veranderingen: biedt ze gelegenheden informatie 

op te doen en hun stem te laten horen 
• communiceer frequent en zorgvuldig over de transitie 
• herhaal de communicatieboodschap, de urgentie, maar ook de kansen en de winst 
• benoem het voort-durend leren en ontwikkelen in de nieuwe situatie 

12. Tussentijd 
Het is niet mogelijk de hiervoor beschreven veranderingen in één keer in te voeren op 1 
januari 2017. Zowel vanwege de organisatie en de gebouwen als om de gemeenteleden de 
tijd te geven om mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan wij uit van een 
Tussentijd.  

De Tussentijd is een bouwperiode. Niet bedoeld om nieuwe structuren te laten ontstaan, 

maar om gericht stappen te zetten naar de nieuwe situatie en ons gereed te maken voor de 
verhuizing. letterlijk en figuurlijk. Het resultaat van de Tussentijd is: gebouwen op orde, 
een organisatie die staat en zin om te verhuizen. Ons advies: 
 
• limiteer de Tussentijd tot uiterlijk september 2018, zodat voorkomen wordt dat men 

tweemaal ingrijpende veranderingen doormaakt 
 

In plaats van uit te gaan van een vaste datum voor de overgang naar de nieuwe situatie, 
zou ook een monitoringsbenadering kunnen worden gehanteerd: als voldaan wordt aan een 
aantal voorwaarden wordt doorgeschakeld van de Tussentijd naar de nieuwe tijd. Daarbij 
zouden criteria als ledental, kerkbezoek of inkomsten kunnen worden gehanteerd. Deze 
benadering heeft als voordeel dat vergaande maatregelen mogelijk kunnen worden 

uitgesteld, of misschien (bij ombuiging van krimp naar groei) niet nodig blijken.  
 
Wij adviseren echter niet om een dergelijk ‘hand-aan-de-kraan’- principe te hanteren. Dat 

heeft te maken met onze sterke voorkeur om PGM-breed onze energie te bundelen en 
gezamenlijk vanaf 1 januari 2017 te werken aan en vanuit die ene gemeente, die naar 
binnen èn naar buiten grote zeggingskracht en betekenis heeft. Daar komt bij dat de 
financiële situatie van de PGM in onze ogen verder uitstel niet duldt (zie ook bijlage 2). 

Verder vinden we het ook niet gewenst dat er een situatie ontstaat waarin voor de 
gemeenteleden niet duidelijk is wanneer wordt overgegaan naar de nieuwe situatie. Tot slot 
blijft de PGM in afwachting van een verder krimpscenario. Daar willen wij graag een streep 
onder zetten, zodat we gezamenlijk, vanuit ons aller belang, de blik op de toekomst kunnen 
richten. 

 

• voeg per 1 januari 2017 de wijken Nieuwe Kerk, Hofpleinkerk, Oostkerk, Morgenster en 
Hoeksteen samen 

• sluit, conform eerdere besluiten, de Morgenster en Oostkerk per 1 januari 2017 en 
houdt de erediensten in de Hofpleinkerk en Hoeksteen, met af en toe een eredienst in 
de Nieuwe Kerk (als de verbouwingen dat toelaten) 
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Wij denken aan profiel A in de Hofpleinkerk en profiel B in de Hoeksteen vanwege de 
fysieke ruimte in de gebouwen. 

 
Wij geven de AK ter overweging mee de Oostkerk in de Tussentijd als zomerkerk aan te 
houden naast de Hofplein als winterkerk. Hiermee wordt tijd geboden aan het proces van 
afscheid nemen. Bovendien wordt zo de Oostkerk in conditie gehouden.  

 
• geef aan de erediensten in de Hofpleinkerk en Hoeksteen lerende weg de toekomstige 

profielen mee 
• organiseer nadrukkelijk het afscheid nemen en de inrichting van het nieuwe huis 
• richt de Nieuwe Kerk en Wandelkerk gezamenlijk in, realiseer nevenruimtes en creëer 

een ontmoetingsplek 24/7 
• bestuurlijk: 

− zorg dat per 1 januari 2017 de nieuwe kerkenraad is opgericht 
− houd uw rug recht en houd vast aan een wijs en weloverwogen besluit 
− begeleid de predikanten 
− houd de kerk levend gedurende de Tussentijd 

13. Implementatie 2016 
Zodra de besluiten zijn genomen start de implementatie. Er moet veel gebeuren, maar 
alles hoeft ook weer niet direct. Belangrijk is nu, dat taak- en werkgroepen worden 
ingericht door gemeenteleden die hun schouders eronder willen zetten. Zo gaat de opbouw 
van de nieuwe PGM breed plaatsvinden. Wij adviseren de acties en maatregelen zoals 
verwoord in bijlage 6 volgens de thema's in dit adviesrapport. We lichten er enkele uit: 
 

• coördineer en houd de regie als Algemene Kerkenraad 

• beschrijf de nieuwe bestuursstructuur, de taken en bevoegdheden, en betrek daarbij de 
Koorkerk en Ontmoetingskerk 

• stel taakgroepen in om de nieuwe situatie voor te bereiden, waaronder diaconie, 
pastoraat, jeugd en liturgie 

• stel een werkgroep Inrichting Nieuwe Kerk 2.0 in 
• organiseer de transitie van afscheid nemen, via tussentijd naar de nieuwe tijd via een 

stappenplan 
• geef de predikanten een prominente rol en stimuleer teamvorming 
• communiceer frequent met de gemeenteleden en organiseer PGM-brede 

ontmoetingsmomenten 
 

• wij adviseren op een aantal principiële punten beleid te ontwikkelen. Het gaat in ieder 
geval om onderwerpen als ziekenzalving, kinderen aan het avondmaal en het inzegenen 

van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. 
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Bijlage 1: Ledenaantallen 
 
Leeftijdsopbouw PGM van doop- en belijdende leden (aantallen) 
 

 
 
 
Leeftijdsopbouw PGM van doop- en belijdende leden (procentueel) 
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Leeftijdsopbouw per wijk van doop- en belijdende leden (aantallen) 
 

2012       

leeftijd Nieuwe 

Kerk 

Oostkerk Morgenster Hoeksteen Hofplein totaal 

00-19 jaar  98 156 98 158 125 635 

20-49 jaar 171 145 81 284 86 767 

40-59 jaar 267 276 199 511 196 1449 

60-79 jaar 369 376 316 601 220 1882 

80 jaar en ouder 140 172 180 174 116 782 

       

Totaal 1045 1125 874 1728 743 5515 

       

2013       

leeftijd Nieuwe 

Kerk 

Oostkerk Morgenster Hoeksteen Hofplein totaal 

00-19 jaar 89 118 84 118 114 523 

21-39 jaar 164 128 69 248 96 705 

41-59 jaar 264 265 198 477 191 1395 

60-79 jaar 365 376 304 607 223 1875 

80 jaar en ouder 107 132 158 166 107 670 

       

Totaal 989 1019 813 1616 731 5168 

       

2014       

leeftijd Nieuwe 

Kerk 

Oostkerk Morgenster Hoeksteen Hofplein totaal 

00-19 jaar 92 130 81 111 119 533 

21-39 jaar 175 123 66 236 99 699 

41-59 jaar 228 242 186 439 179 1274 

61-79 jaar 359 358 292 578 224 1811 

80 jaar en ouder 131 150 168 179 114 742 

       

Totaal 985 1003 793 1543 735 5059 

       

2015       

leeftijd Nieuwe 

Kerk 

Oostkerk Morgenster Hoeksteen Hofplein totaal 

00-19 jaar 80 125 84 110 124 523 

21-39 jaar 165 126 71 228 98 688 

41-59 jaar 219 228 177 425 179 1228 

61-79 jaar 352 374 288 582 225 1821 
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80 jaar en ouder 120 153 177 172 115 737 

       

Totaal 936 1006 797 1517 741 4997 

       

2016       

leeftijd Nieuwe 

Kerk 

Oostkerk Morgenster Hoeksteen Hofplein totaal 

00-19 jaar 65 117 82 103 117 484 

21-39 jaar 145 126 71 198 101 641 

40-59 jaar 211 221 163 381 173 1149 

60-79 jaar 344 362 276 566 230 1778 

80 jaar en ouder 126 145 169 170 124 734 

       

Totaal 891 971 761 1418 745 4786 
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Bijlage 2: Financiële onderbouwing 
 
Voor de financiële onderbouwing van ons advies baseren wij ons op de concept 
meerjarenbegroting tot en met 2020, zoals die door het CvK is opgesteld (2e concept 6 juli 

2016).  
 
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het vervreemden van de Oostkerk en 
het Bolwerk, de Morgenster, het Simpelhuis en de Engelse Kerk. Voor de Ontmoeting is de 
thans bestaande situatie in de meerjarenbegroting gehandhaafd. In de begroting is voorts 
uitgegaan van een eenmalige afname van de bijdragen uit levend geld met 20% in 2017, in 
verband met de overgang naar de nieuwe situatie in de PGM. Deze afname kan worden 

beschouwd als een worst-case-aanname. Daarnaast is op basis van ervaringscijfers 

uitgegaan van een jaarlijkse afname van de inkomsten uit levend geld van 3% per jaar. Tot 
slot is in de begroting rekening gehouden met een afname van de predikantenformatie, als 
gevolg van het emeritaat van de predikanten ds. Smit (01-09-2016), ds. Bakker (01-06-
2019) en ds. Nauta (01-10-2019). 
 
De meerjarenbegroting resulteert voor 2020 in een negatief resultaat van € 98.992,21. In 

de daaraan voorafgaande jaren is het tekort op de begroting nog veel groter (zie tabel 1). 
In 2015 bedroeg het feitelijke tekort € 107.331,24. Het geprognosticeerde tekort voor 2016 
bedraagt € 275.400,-. Overigens is in de begroting nog geen rekening gehouden met een 
reservering voor het onderhoud van de Nieuwe Kerk, dat vanaf 2053 in beginsel voor 
rekening van de PGM komt. 
 

Als wordt uitgegaan van een eenmalige afname van de bijdragen uit levend geld van 10% 
(in plaats van 20%) neemt het tekort in 2020 af tot € 48.874,00. Op dit moment is niet te 
voorspellen welk percentage bewaarheid wordt, maar – hoe vervelend ook – ook op basis 

van ervaringen elders is het reëel om in dergelijke processen uit te gaan van een bepaalde 
afname van de bijdragen uit levend geld. 
 
De conclusie van het CvK op basis van de opgestelde meerjarenbegroting luidt: ‘De 

uitkomsten van de thans opgestelde begroting voldoen niet aan de verwachtingen. De 
tekorten zijn ondanks alle maatregelen te hoog’. Er is sprake van een structureel tekort, 
dat ook voor de periode na 2020 geldt. De financiële situatie van de PGM vraagt dus om 
verdergaande maatregelen om het resultaat te verbeteren. Dat vraagt om 
beleidsbeslissingen door de AK. In de meerjarenbegroting zijn Pastoraat (onder andere 
predikantstractementen; in de begroting voor 2016 € 522.800,-, voor 2020 € 319.579,-) 
en kerkelijke gebouwen (in de begroting voor 2016 € 236.800,-, voor 2020 € 111.500,-) de 

grootste posten. Het terugbrengen van de predikantsformatie lijkt ongewenst. Door het 
afstoten van meer gebouwen dan de Oostkerk en de Morgenster kan een substantiële 
besparing worden bereikt. 
 

Overigens is wat betreft de Oostkerk nog de vraag wanneer deze vervreemd kan worden. 
Als de Oostkerk niet – zoals is aangenomen in de meerjarenbegroting – in 2017 wordt 

vervreemd, betekent dat een extra kostenpost voor de daarop volgende jaren. 
 
In dat licht is door het CvK is in beeld gebracht, welk effect het vervreemden van de 
Hoeksteen, de Hofpleinkerk en het jeugdgebouw Hofpleinkerk op de meerjarenbegroting 
heeft. Als de Hoeksteen wordt vervreemd nemen de jaarlijkse kosten voor de gebouwen af 
met € 23.000,-; voor de Hofpleinkerk en het jeugdgebouw gaat het om € 25.000,-. Dat 
betekent dat vervreemding van deze gebouwen een positief effect heeft op de begroting 

van € 48.000,-. 
 
Uitgaande van de opgestelde meerjarenbegroting (eenmalige terugval levend geld in 2017 
met 20%) neemt het tekort in 2020 van € 98.992,21 met het vervreemden van de 
Hoeksteen en de Hofpleinkerk (met het jeugdgebouw) af tot € 50.992,21. Vervreemding 

van deze gebouwen betekent dus een forse reductie van het tekort en is een belangrijke 
maatregel om het tekort op de begroting van de PGM te verkleinen. In de volgende tabel is 
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een en ander samengevat. In afwijking van de meerjarenbegroting gaan wij uit van 
vervreemding van Hoeksteen en Hofpleinkerk in 2018, waardoor vanaf 2019 een gunstig 
effect op de begroting ontstaat. Daarbij gaan we ervan uit dat de betreffende gebouwen 
niet direct worden verkocht (voor 2019 reductie van lasten met € 24.000,-). 
 
Begroting PGM (bedragen in euro's, afgerond) 

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Resultaat -107.331 -275.400 -204.628 -170.985 -137.135 -98.992 

Resultaat 

vervreemding 

Hoeksteen en 

Hofpleinkerk 

(incl. 

jeugdgebouw) 

    24.000 48.000 

Totaal 

resultaat 
    -113.135 -50.992 
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Bijlage 3: Parkeren 
 
De gemeente Middelburg (hoofd afdeling parkeren) stelde ons de volgende informatie 
beschikbaar. 

 
Op zondag is het parkeren in Middelburg vrij. 
Toeristisch parkeren op zondag komt in het seizoen pas na 11 uur op gang.  
Het aantal parkeerplaatsen in de nabije omgeving is als volgt: 
 

 Rondom de Nieuwe Kerk: 30 
 Damplein:  120 

 Straten in de buurt:  25 

 Bodenplein:  30 
 

 totaal:  205 
  
Ons is bekend dat de Christelijk Gereformeerde Kerk op zondagmorgen ook gebruik maakt 
van het Damplein. Hun dienst begint om 9.30u. Voor de 11 uur-dienst zou dat 

wat  ‘concurrentie’ op kunnen leveren. 
 
Conclusie:   
Onze verwachting is, dat buiten het vakantieseizoen parkeren geen probleem zal vormen. 
In de zomer en/of op winkelzondagen kan er voor de door ons geadviseerde dienst van 11 
uur een tekort aan parkeerplaatsen zijn. Door vooraf hierover te berichten kan het 

probleem worden beperkt. 
 

 
Op de fiets kan ook altijd nog! 
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Bijlage 4: Zitplaatsen 
 
Aantal kerkgangers in april 2016 en capaciteit per gebouw 

 

 3 april 10 april 17 april 24 april Zitplaatsen Opmerkingen 

Nieuwe Kerk 87 102 0 98 700-750  

Oostkerk 170 160 130 145 500 deels banken 

Hofpleinkerk 136 202 248 152 360-400 40 stoelen reserve 

Hoeksteen 250 200 232 162 350-650 300 stoelen reserve 

voorheen stonden er 900 stoelen; 

in de gebruikersvergunning staan 

600 stoelen genoemd 

Morgenster 150 150 250 200 360-400 de 60 stoelen onder het orgel 

worden uitsluitend tijdens 

feestdagen gebruikt 

zo nodig kunnen 40 stoelen 

worden toegevoegd 

       

Totaal 793 814 860 757    
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Bijlage 5: Multicriteria analyse 
 

INLEIDING 
 
Een belangrijk element in ons advies is het aantal gebouwen/vierplekken, in combinatie met het 

aantal erediensten. Om grip te krijgen op de keuzemogelijkheden hebben we ten behoeve van het 
uitwerken van onze denkrichting we de volgende modellen met elkaar vergeleken: 

 1 vierplek en 1 eredienst op zondagmorgen (model 1/1) 
 1 vierplek en 2 erediensten op zondagmorgen (model 1/2) 
 2 vierplekken en 2 erediensten op zondagmorgen (model 2/2) 
 3 vierplekken en 3 erediensten op zondagmorgen (model 3/3) 

 

Daarbij hebben we de volgende aspecten getoetst: 

 Vieren: in het verband van de eredienst 

o Veelkleurigheid 
o Kennen en gekend worden 
o eenduidigheid in het type viering 
o Fysieke bereikbaarheid 

 Leren: binnen en buiten de eredienst (vorming en toerusting en catechese) 
o Participatie 
o Keuzemogelijkheden 

o Organisatie 
 Dienen: binnen en buiten de kerkelijke gemeente 

o Pastoraat 
o Diaconaat 
o Jeugdwerk 
o Ouderenpastoraat 

o Stadspastoraat 
 Gemeente-opbouw 

o Sociale cohesie 
o Samenwerking als één gemeente 
o Samenwerking predikanten 
o Ledenparticipatie, in activiteiten en taken 
o Herkenbaarheid (voor mensen van buiten) 

 Bestuur en organisatie 
o Invulling taken 
o Afstand tot het bestuur 
o Organisatievermogen 
o Beleid op leeftijdsgroepen 
o Inzet predikanten 
o Financiën 

o Communicatie 

 

Hierna gaan we in op de uitkomsten van onze analyse voor de verschillende aspecten. Daarbij 

zullen we met name de verschillen tussen de uitersten (de modellen 1/1 en 3/3) benoemen. Daar 

waar dat nuttig is, zullen we ook ingaan op de beide tussenliggende modellen.  
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VIEREN 
 

Model 1/1 1/2 2/2 3/3 

Vieren         

 

Onze conclusie is dat op het aspect ‘vieren’ het model meerdere vierplekken (3/3) de voorkeur 

heeft boven één viering op een centrale plek (1/1). Want meer vierplekken bieden meer 

veelkleurigheid en keuzemogelijkheden, gemeenteleden voelen zich minder verloren in kleinere 

vieringen en bij meerdere vierplekken zijn er meer mogelijkheden om een bepaald profiel te 

verbinden aan een plek. Ook de fysieke bereikbaarheid is gunstiger bij meerdere vierplekken. 

Daar staat tegenover dat een grootschalige viering een sterk gevoel van een grote, inspirerende 

geloofsgemeenschap oproept waarin meer kans is op ontmoetingen met gelijkgestemden. Als 

gekozen wordt voor één of twee vierplekken, verdienen het kennen en gekend worden, de relatie 

met het pastoraat en de bereikbaarheid (autodienst of centraal vervoer) met name aandacht. Wij 

geloven dat de mogelijke nadelen van model 1/1 of 1/2 in belangrijke mate kunnen worden 

ondervangen. 

 

 

LEREN 
 

Model/ criteria 1/1 1/2 2/2 3/3 

Leren         

 

Onze conclusie is dat er op het aspect ‘leren’ buiten de eredienst (vorming en toerusting, 

catechese) een voordeel is voor model 1/1. De krachten worden bij dat model gebundeld, waardoor 

de mogelijkheden toenemen en er veel minder energie verloren gaat door onderlinge afstemming. 

Deelname aan vormings- en toerustingsactiviteiten wordt laagdrempeliger, omdat alles in de 

'eigen' gemeente/ groep plaatsvindt. Jongeren kennen in een grotere groep meer klas- en 

leeftijdsgenoten dan in een kleine groep, wat stimulerend werkt om actief mee te doen aan de 

catechese.  In de modellen 1/1 en 1/2 vinden alle activiteiten plaats in de ‘eigen’ gemeente/groep, 

gemeenteleden hoeven niet zoals nu de drempel over naar een andere ‘gemeente’. In die zin wordt 

deelname aan vormings- en toerustingsactiviteiten laagdrempeliger dan in de modellen 2/2 en 3/3. 

 

 

DIENEN 
 

Model/ criteria 1/1 1/2 2/2 3/3 

Dienen      

 

Voor het aspect ‘dienen’ zien wij een duidelijke meerwaarde in de modellen 1/1 en 1/2. Bij deze 

modellen is er meer ‘massa’ voor het organiseren van activiteiten in kerk en wereld dan bij de 

andere modellen en is er meer denkkracht, energie en elan om nieuwe initiatieven te ontplooien. 
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De hele gemeente is verbonden aan één centrale locatie, van waaruit een diversiteit aan 

activiteiten kan worden georganiseerd. Een voorbeeld is het Stadspastoraat, dat verder uitgebouwd 

en verbreed kan worden. Verbinding met het stadsklooster en stadsdiaconaat geeft een 

gezamenlijke meerwaarde.  

 

 

GEMEENTEOPBOUW 
 

Model/ criteria 1/1 1/2 2/2 3/3 

Gemeenteopbouw       

 

Op het vlak van gemeente-opbouw zien wij vanuit de kracht van de bundeling voordelen in de 

modellen 1/1 en 1/2. Een grotere gemeente biedt nieuwe kansen om nieuwe contacten te leggen 

en nieuwe verbanden te creëren. Veel gemeenteleden die nu met leden vanuit de andere wijken in 

taakgroepverband actief zijn ervaren daarbij ook extra impulsen en inspiratie. Doordat de krachten 

uit de hele gemeente kunnen worden gebundeld, ontstaan nieuwe mogelijkheden.  

In meer centrale vormen van gemeentezijn zijn de mogelijkheden om de sterke kanten van de 

predikanten meer te benutten groter dan in kleiner verband, waarbij iedere predikant op alle 

taakvelden actief moet zijn. Teamvorming onder de predikanten betekent dat iedere predikant zich 

meer kan richten op de taken waar hij/zij sterk in is en voldoening uit haalt en heeft in dat opzicht 

zowel voor predikanten als de gemeente voordelen. Teamvorming vraagt om een open houding en 

goede onderlinge afstemming. Daar zal de komende tijd in moeten worden geïnvesteerd. 

De sociale cohesie (het kennen en gekend worden) scoort in de modellen 1/1 en 1/2 lager dan in 

de modellen 2/2 en 3/3 en vraagt de nodige aandacht. Dat betekent een ander accent in de 

gemeente-opbouw, dat in onze ogen niet negatief hoeft uit te pakken. Door het pastoraat aan de 

basis te versterken en via het pastoraat te investeren in de contacten op buurtniveau zijn de 

nadelen van de modellen 1/1 en 1/2  in onze ogen in belangrijke mate te ondervangen. 

 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 
 

Model/ criteria 1/1 1/2 2 3 

Bestuur en organisatie       

 

Bestuurlijk heeft het onze voorkeur om één kerkenraad in te stellen, met een 

taakgroepenstructuur. Door één kerkenraad kan optimaal invulling worden gegeven aan één 

gezamenlijke Middelburgbrede gemeente.  Door één kerkenraad kan de kerkelijke organisatie 

efficiënter worden opgezet, waardoor minder vrijwilligers nodig zijn. Binnen de verenigde 

gemeente is sprake van één bestuurslaag, waardoor de organisatie ‘platter’ wordt dan met de 

huidige vijf wijkkerkenraden met de AK daarboven. De nieuwe AK heeft uitsluitend als taak de 

coördinatie en afstemming van beleid tussen de vijf verenigde wijken en de Koorkerk en 

Ontmoeting. In de huidige situatie worden wijkoverstijgende zaken in de AK behandeld. Die 

bovengemeentelijke afstemming komt te vervallen. Daarmee komt de besluitvorming dichter bij de 

gemeenteleden. Het organisatievermogen neemt in onze ogen toe in een situatie met één 

kerkenraad met een taakgroepenmodel, doordat krachten kunnen worden gebundeld en het 
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bestuur efficiënter kan worden georganiseerd en er binnen de huidige vijf wijken feitelijk een 

bestuurslaag wegvalt.  

Door het taakgroepenmodel kan het aantal ambtsdragers verhoudingsgewijs lager zijn, waardoor 

de drempel om een taak op te pakken wordt verlaagd. Om het risico op het ‘omstandereffect’ te 

beperken is een actief beleid met betrekking tot de werving van vrijwilligers nodig. Onze 

inschatting is dat het omstandereffect daarmee goed kan worden opgevangen. 

Het beleid met betrekking tot leeftijdsgroepen (jeugd en ouderen) krijgt bij één gemeente meer 

massa, waardoor gerichter beleid kan worden uitgewerkt.  

Financieel hebben model 1/1 en model 1/2 duidelijk de voorkeur boven modellen 2/2 en 3/3, 

doordat de exploitatiekosten van de gebouwen afnemen. Zie daarvoor ook bijlage 2. 

Voor de communicatie heeft model 1/1 in onze ogen duidelijke voordelen boven model 3/3, zowel 

binnen de PGM als daarbuiten. Het realiseren van een PGM-brede duidelijke en eenduidige 

communicatie blijkt niet eenvoudig. Als sprake is van één gemeente is het eenvoudiger met een 

heldere en aansprekende boodschap naar buiten te treden.  

Als gevolg van de teamvorming en afname van het aantal preekbeurten kan de predikantsformatie 

verhoudingsgewijs meer worden ingezet buiten de eredienst, bijvoorbeeld in het pastoraat.  

 

 

CONCLUSIE 
Op grond van de voorgaande analyse hebben wij als commissie alles overwegende een duidelijke 

voorkeur voor het vormen van één gemeente, die bijeenkomt op één centrale en duidelijk 

herkenbare plek in de stad, onder het bestuur van één kerkenraad.  
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Bijlage 6: Profielen erediensten 
 

Onderstaand twee profielen op hoofdlijnen, door de voorzitters van de bestaande 
wijkkerkenraden samengesteld met als doel om, binnen het opgestelde beleidsplan, 

invulling te geven aan een toekomstbestendige en levende invulling van de erediensten 
voor zoveel mogelijk van de huidige gemeenteleden in de nieuwe PGM situatie. 
 
De profielen zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke basis. We werken vanuit 
overeenkomstige waarden die op verschillende wijze kunnen worden ingevuld. De echt 
onderscheidende aspecten zijn belangrijke nuances daarop.  
De profielen zijn op hoofdlijnen en dienen als vertrekpunt, de gemeenteleden zelf zullen 

door actief meedoen en meedenken verder vorm gaan geven aan de profielen de toekomst 

in. 
 
Het aantal profielen is niet automatisch gelijk aan het aantal vierplaatsen. Hierover hebben 
de voorzitters nog geen definitief standpunt bepaald. 
 
Twee profielen leiden ook niet automatisch naar twee wijken en twee wijkkerkraden. 

De werkgroep “perspectief” heeft de voorzitters ook gevraagd naar een mening over de 
invulling van pastoraat en de randvoorwaarden hiervoor. We zien dit vooralsnog als een 
invulling die gebaseerd is op keuzes voor aantal wijken en wijze van bestuursinrichting. 
Aansluitend op die keuze denken we graag mee. 
 
5 maart 2016 

 
Peter Donk 
Kees Kool 

Jaap Lukasse 
Wydo vd Lee 
Ivette van der Sluijs 

 

 
  



Advies Commissie Perspectief 
  
 

blad 25 
 

 
Onderstaand de verschillende aspecten in en  rondom de eredienst. De profielen hebben de 
werknaam A en B meegekregen. 
 

Eredienst onderwerp Profiel A Profiel B 

Algemeen Leren, nadruk op schrift door 

God gegeven 

Vanuit schrift: beleven, 

inspireren 

Algemeen Wat formelere, vastere liturgie Wat meer vrijheid in liturgie 

Voorbereiding: Welkom, groet, 

Votum, drempelgebed, 

intochtslied Kyrie, Gloria ed. 

Wel verschillen, geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen, geen profiel 

onderscheid 

Dienst van het woord: 

Schriftlezingen 

Altijd 2 lezingen 1e en 2e 

testament. Vaste structuur. 

Ontsteking kaarsen. 

Vrijere invulling. 2 lezingen 

kan, lezingen kunnen 

vervangen worden door 

andere vorm 

Aandacht kinderen Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Dienst van het woord: Preek Vanuit schrift, van gene zijde, 

het word je aangereikt, 

nadruk op leren.  

Vanuit schrift en mens. 

Verklaren, vertalen, beleven, 

inspireren 

Geloofsbelijdenis Expliciete afronding van de 

dienst van het woord door een 

vorm van geloofsbelijdenis 

Minder expliciete afronding  

Gaven Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Gebeden, voorbeden, onze 

Vader 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Dopen Wel verschillen geen 

profielonderscheid, in overleg 

met de doopouders 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid, in overleg 

met de doopouders 

Avondmaal Alle serieuze deelnemers 

welkom vorm: Tafel en daar 

omheen een kring 

Alle serieuze deelnemers 

welkom: Lopende vorm 

Muziek Orgel en geoefende musici. 

Liedboek is basis. 

Orgel maar ook piano, andere 

muzikale ondersteuning en 

koren op serieus niveau. 

Liedboek is basis, aangevuld 

met andere bundels. 

Cantorij, Koor Cantorij. Beperkte inzet koor 

en alleen op geoefend niveau 

Cantorij. Regelmatig ruimte 

voor koor 

Rol kinderen, mensen met 

handicap 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Rol gemeente leden Wel verschillen geen 

profielonderscheid. Rol kan als 

lector/lectrice. Gebed ed. 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid. Rol kan als 

lector/lectrice. Gebed ed. 

Rol Ambtdragers Wel verschillen geen 

profielonderscheid. Rol kan 

meer of minder prominent. 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid. Rol kan 

meer of minder prominent. 

Begroeten, Afscheid nemen, 

ontmoeten 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Wel verschillen geen 

profielonderscheid 

Gebruik hulpmiddelen 

(beamer ed) 

Terughoudend, functioneel 

gebruik 

Ondersteunend, aanvullend, 

variatie 
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Bijlage 7: Ontvangen reacties 
 
De Commissie Perspectief heeft in haar inventarisatiefase tot maart 2016 diverse functionarissen 
en organen binnen de PGM geraadpleegd en ook haar licht opgestoken bij de gemeenten Goes, 

Vlissingen en Enschede. De denkrichting die daarbij is ontwikkeld is voor het eerst gepresenteerd 
op 19 april 2016. Tijdens deze gemeentebijeenkomst voor de gehele PGM is in groepjes 
gediscussieerd over en gereageerd op de gepresenteerde denkrichting, waarna een plenaire 
terugkoppeling plaatsvond. Ook na deze bijeenkomst zijn door Perspectief reacties ontvangen, 
zowel via de e-mail, schriftelijk als mondeling. Het is logisch dat er overwegend zorgen zijn geuit, 
maar er waren ook positieve reacties. De aantallen reacties waren als volgt: 

 

Wijken aantal positief vragen zorgen 

     

Hoeksteen 4  2 2 

Hofpleinkerk 10 2  8 

Oostkerk 3   3 

Nieuwe kerk 3 1  2 

Morgenster 3 2 1  

     

Totaal 23 5 3 15 

 
Op 10 mei is een bijeenkomst georganiseerd voor de wijkkerkenraden. In het eerste plenaire deel 
is door de commissie Perspectief een nadere toelichting gegeven op de denkrichting. Vervolgens 

hebben de wijkkerkenraden elk afzonderlijk de denkrichting besproken, op basis van een aantal 
vragen van Perspectief. Op 23 mei is door de wijkkerkenraden nogmaals gesproken over de 
denkrichting van Perspectief. Daarbij hebben zij ook de reacties uit de wijken ingebracht. 
 

De veelvuldige interactie binnen de PGM is erg waardevol geweest bij de totstandkoming van ons 
advies. Tijdens elk overleg van de commissie zijn nieuwe reacties besproken en hebben wij 
afgewogen of aanpassing van de denkrichting aan de orde was en hoe we aan bezwaren en zorgen 
tegemoet konden komen. De belangrijkste toetssteen was voor ons het perspectief van één 
toekomstbestendige gemeente, waarin onze krachten worden gebundeld, binnen en buiten de PGM. 
Met kansen op het gebied van jeugdwerk, ouderenwerk, presentie in de samenleving en kansen om 

activiteiten te ontplooien. Maar ook de urgentie vanuit dalende inkomsten en de afname van het 
ledenaantal.  
 
De onderwerpen van alle reacties zijn hierna weergegeven, vergezeld van onze respons. 

 

Onderwerpen uit de gemeente ingebracht Respons Perspectief 

  

ENTHOUSIASME: 

Na lange tijd van onzekerheid ontstaat eindelijk 
duidelijkheid over de inrichting van de PGM 

ons advies bevat een duidelijk doel binnen 
afzienbare tijd, dat we bereiken via een 
gelimiteerde Tussentijd van 1,5 jaar. 

inspirerend voor: 
 erediensten 
 liturgie 
 muziek 
 nieuwe ontmoetingen 
 krachten bundelen 

wij zijn ervan overtuigd dat één gemeente met 
één gezamenlijk huis nieuw elan geeft. 
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inspirerend voor jongeren door onze krachten te bundelen kan meer voor 
en door jongeren worden ondernomen. 
Bovendien wordt de groep groter, zodat zij 
meer kans hebben bekenden en 
leeftijdsgenoten te ontmoeten.  

PGM-breed meer mogelijkheden voor: 
 jeugdwerk 
 ouderenwerk 
 middagdiensten 
 vorming en toerusting 
 diaconie 
 presentie in de Middelburgse 

samenleving 

door onze krachten te bundelen kunnen we 
meer realiseren binnen de PGM en in de dienst 
daarbuiten 

snelheid: de noodzaak snel naar de nieuwe 
situatie over te gaan om meer afvallers te 
voorkomen 

wij beogen een toekomstbestendige PGM en 
adviseren een Tussentijd die niet langer is dan 
nodig. Zo benutten we onze krachten om vanuit 
een krimpsituatie door te groeien naar een 
nieuwe, aantrekkelijke kerkelijke gemeente.  

verbreding aanbod een bundeling van krachten en één gezamenlijk 
huis geeft meer mogelijkheden 

ZORGEN: 

snelheid: het proces gaat te snel Voor sommige wijken gaat het te snel, voor 
andere te langzaam, omdat zij al jaren in  
onzekerheid zitten. Wij verwachten dat een 
Tussentijd van 1,5 jaar (vanaf 1 januari 2017) 
reëel is om aan ons nieuwe huis te werken,  aan 
de nieuwe organisatie en om te wennen aan de 
veranderingen.  

ongelijktijdigheid van dit proces voor de 
wijkgemeenten en de nieuwe situatie voor de 
wijken Hofpleinkerk en de Hoeksteen 

de 5 bestaande wijken zitten er inderdaad 
verschillend in. Het is in onze visie wel van 
groot belang te kiezen voor wat voor de gehele 
PGM het beste is. 

de kerk vertrekt uit de wijk wij adviseren een centrale plek in Middelburg, 
namelijk de Abdijkerken, die we als ons 
gezamenlijke huis zien. We geven echter ook 
adviezen om in de woonomgeving om te zien 
naar elkaar, ontmoetingen in de wijken te 
organiseren  en dienend te zijn aan de 
samenleving. 

massaliteit/ anonimiteit diensten gaat ten koste 
van het kennen en gekend worden en daardoor 
ten koste van de gemeentevorming/ 
gemeenteopbouw 

de erediensten zullen grootschaliger worden 
(net als vroeger), maar wij adviseren ook 
bijzondere vieringen 's middags en 's avonds die 
kleinschaliger zijn. Hoewel wij 2 profielen 
adviseren voor de erediensten, adviseren wij 
ook om veel ruimte te geven om deze samen 
(van onderop) te ontwikkelen en desgewenst 
bij te stellen. Verder leggen wij veel nadruk op 
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ruimte voor ontmoetingen, zowel zondags als 
doordeweeks, met elkaar en met de 
predikanten. Onder meer via vele activiteiten 
volgens het pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, 
vorming en toerusting. Zo gaat volgens ons de 
menselijke maat niet verloren, integendeel. 

praktische aspecten: 
 2 erediensten op zondagmorgen geeft 

praktische problemen: wisselen tussen 
diensten, parkeren, koffiedrinken 

 geschiktheid Nieuwe kerk: sfeer, 
akoestiek, inrichtingsmogelijkheden 

 bijgebouwen: het is noodzakelijk dat 
voldoende bijgebouwen beschikbaar zijn 

 afstand tot de kerk, met name voor 
ouderen 

 beschikbaarheid parkeerplaatsen 

De beschikbaarheid van voldoende 
bijgebouwen is een randvoorwaarde bij ons 
advies. Voor de praktische bezwaren zijn wij 
van mening dat deze (grotendeels) kunnen 
worden weggenomen. Niettemin gaat het om 
serieuze aandachtspunten die nader moeten 
worden uitgewerkt.  

gemeentevorming: bij 2 profielen ontstaan toch 
weer 2 ‘gemeenten’ 

Het is juist daarom dat wij adviseren één 
gebouw te betrekken dat we als ons 
gezamenlijke huis zien ten dienste van de 
eenheid. Naast de vieringen zijn er vele 
activiteiten waarin de eenheid tot uitdrukking 
zal komen. 

het wel of juist niet koppelen van predikant(en) 
aan een eredienstprofiel 

wij adviseren de predikanten niet te koppelen 
aan de profielen om de eenheid te stimuleren. 
Zij hebben gezamenlijk en als lid van 1 
liturgiecommissie de zorg voor de erediensten.  

meerdere gebouwen en erediensten dragen bij 
aan de veelkleurigheid 

Meerdere gebouwen en erediensten geven 
inderdaad meer variatie. Maar de verschillen 
tussen de huidige wijken zijn ook niet bijzonder 
groot. De PGM zal naar onze mening ook 
veelkleurig zijn bij de keuze voor 1 gebouw en 2 
erediensten, terwijl we daarbij kunnen 
profiteren van het bundelen van onze krachten.  

continuïteit pastoraat: bij een nieuwe indeling is 
de continuïteit in het pastoraat een belangrijk 
aandachtspunt 

wij adviseren daarom ook om in beginsel de 
huidige secties van het pastoraat aan te houden 
en indien gewenst ook persoonlijke contacten 
van predikanten en pastoraal medewerkers 
met de leden aan te houden. Het ligt voor de 
hand om de samenvallende secties van 
Hofpleinkerk en Oostkerk samen te voegen. 

ledenverlies en financiële consequenties: door 
veranderingen zal het aantal leden afnemen en 
daardoor ook de jaarlijkse bijdragen 

wij houden er rekening mee dat er eenmalig 
een verlies van leden zal zijn bij de overgang 
naar de nieuwe situatie. Door duidelijke 
besluiten te nemen, zorgvuldig te 
communiceren met de gemeente en de 
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Tussentijd te beperken kan het eenmalige 
verlies worden beperkt.  
Van groot belang is het perspectief van de 
nieuwe PGM te benadrukken waardoor 
enthousiasme vrijkomt. Zo wordt de nieuwe 
PGM een kerk waar je bij wilt horen. Tot slot 
adviseren wij actief om te zien en contact op te 
nemen met gemeenteleden die moeite hebben 
met de veranderingen. 

keuze voor Abdijkerken de Abdijkerken zijn zeer geschikt als nieuw huis 
voor de PGM, mits in de directe nabijheid 
voldoende bijgebouwen beschikbaar zijn. Dit 
gebouw wordt pas ons nieuwe huis, als we met 
elkaar de nieuwe inrichting vormgeven. Wij 
onderkennen dat indeling en akoestiek van de 
Nieuwe kerk een belangrijk aandachtspunt zijn. 
Voor het overige betekent de keuze voor de 
Nieuwe Kerk voor een aantal wijken een 
gebouw met een andere sfeer dan men gewend 
is. 

commitment uit de gemeente het commitment onder de gemeenteleden is 
heel verschillend, afhankelijk van de 
ontwikkelingen die in de desbetreffende wijk 
hebben plaatsgevonden. Bij de totstandkoming 
van het advies heeft Perspectief goed geluisterd 
naar alle signalen. Ook bij de besluitvorming 
over het advies van Perspectief zal de 
gemeente worden gehoord. De gemeente dient 
zich te beseffen dat ingrijpende veranderingen 
nodig zijn om de kerk toekomstbestendig te 
maken. Niet slechts vanuit noodzaak, maar ook 
vanuit de kansen die zich dan aandienen.    

2 erediensten op zondagmorgen de geadviseerde tijdstippen van 9 en 11 uur 
wijken af van wat we gewend zijn. Maar andere 
kerken laten zien dat vooral de verandering het 
probleem is. Na het overgaan naar de nieuwe 
situatie is de ervaring in andere gemeenten dat 
weer gebouwd kan worden aan de toekomst en 
de betrokkenheid toeneemt. Laten we onszelf 
gelukkig prijzen dat we nog 2 erediensten per 
zondag kunnen houden.  

AANBEVELINGEN: 

communicatie wij adviseren de gemeente zorgvuldig en 
frequent te informeren en nadrukkelijk ook 
leden te laten participeren in de veranderingen. 
De taakgroepen die wij adviseren bieden daar 
ruimschoots gelegenheid toe. Wij achten het 
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bovendien van belang een taakgroep in te 
richten die alle communicatiemiddelen omvat.  

activiteiten door het verenigen van de 5 wijken en actieve 
samenwerking met de 2 bijzondere wijken 
ontstaan er volop mogelijkheden om diverse 
activiteiten te ontplooien 

inschakelen veranderingscoach wij zijn van mening dat een supervisor, 
regisseur of coördinator bijdraagt aan de 
implementatie van de besluiten. Mits 
nadrukkelijk georganiseerd, kan dit ook door 
het moderamen van de AK worden uitgevoerd. 
Voor het veranderingsproces van de 
predikanten adviseren wij nadrukkelijk een 
externe coach om hen, als geestelijk leiders, te 
helpen hun rollen en onderlinge samenwerking 
vorm te geven. 

pastoraat centraal aansturen naar buurtsecties ons advies omvat het organisatorisch 
centraliseren van het pastoraat in combinatie 
met secties op buurtniveau, daar waar het 
pastoraat in essentie plaatsvindt. 

gebruik van meer gebouwen de eenheid van de PGM wordt sterk bevorderd 
wanneer we kiezen voor 1 huis, waartoe wij de 
Abdijkerken adviseren. Voor de Tussentijd 
adviseren wij gebruik van 2 kerkgebouwen, 
anticiperend op 2 verschillende soorten 
vieringen (profielen) in de nieuwe situatie. Voor 
bijzondere vieringen kan een derde kerk 
worden gebruikt, zijnde de Nieuwe Kerk. 

rol predikanten in gemeenteopbouw voor de predikanten is een belangrijke taak 
weggelegd, waar zij bij ondersteund moeten 
worden. Voor de erediensten adviseren wij de 
predikanten die geen dienst doen, zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn, zodat er rond de 
diensten ontmoetingen met hen kunnen 
plaatsvinden. 

decentrale besluitvorming de (algemene) kerkenraad is bedoeld om te 
besturen. Wij adviseren taakgroepen die de 
ruimte krijgen om vanuit hun verantwoor-
delijkheden zelf beslissingen te nemen. 

vruchtbare tussenperiode naar onze mening moet de Tussentijd een 
bouwperiode zijn, letterlijk en figuurlijk, waarin 
wij werken aan de gebouwen, de organisatie en 
mentaal toegroeien naar de nieuwe situatie. 
Het zal een kerk-in-verbouwing zijn, maar het 
kerk-zijn dient uiteraard wel door te gaan. 

visie op krimp de Commissie Perspectief heeft zich gericht op 
de uitvoering van het beleidsplan van de PGM. 



Advies Commissie Perspectief 
  
 

blad 31 
 

Naar verwachting van de commissie draagt het 
advies bij aan een sterke reductie van de krimp 
en aan een gezonde PGM. Het is de taak van 
het bestuur te monitoren of de doelstellingen 
worden bereikt en de koers zonodig bij te 
stellen. 
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Bijlage 8: Implementatiemaatregelen 
 

Wat  Wanneer  Wie  Toelichting 

    

Bestuur en organisatie    

Vorming 1 nieuwe kerkenraad 
 Bepalen van het aantal 

ambtsdragers, verdeling 

over de ambten 
 Uitwerken profielen en 

taken van ambten 
 Werven ambtsdragers 
 Opzetten 

taakgroepenstructuur 
 Kernwaarden/ambities 

bepalen 

2016 Werkgroep (bijv. 
AKM iom huidige 
voorzitters) die 

fungeert als 
kwartiermaker voor 

de nieuwe 
kerkenraad. 

Kies een praktische en 
getrapte aanpak. Zorg 
zeker in de eerste fase 

voor een 
vertegenwoordiging van 

de huidige wijken voor 
alle functies 
Zoek snel een toekomstig 
voorzitter, die praktisch 
aan de slag kan. 

Opstellen plaatselijke regeling 
 Gezamenlijk met Koorkerk 

en Ontmoeting 
 Afstemming 

Koorkerk/Ontmoeting: 
taken en bevoegdheden 

2016 College van 
Kerkrentmeesters 

 

Aanstelling supervisor 
implementatietraject 

2016 AKM Voor een voorspoedige, 
gerichte en gedragen 
implementatie van de 

nieuwe situatie is het 

noodzakelijk daarvoor een 
coördinator aan te stellen, 
mogelijk ondersteund 
door een werkgroep. 

Uitwerken beleidsvragen door 

kerkenraad 
 Bepalen 

kernwaarden/ambities 
 Beleidsvorming specifieke 

onderwerpen: kinderen 
aan het avondmaal, 
ziekenzalving, inzegenen 

relaties tussen mensen 
van hetzelfde geslacht 

2017 Kerkenraad Het is belangrijk dat de 

identiteit van de nieuwe 
gemeente goed wordt 
uitgewerkt en 
vormgegeven. 

Uitwerken beleid en 
activiteiten jeugd 
 Inventariseren huidige 

activiteiten 

 Samenvoegen activiteiten 
en vormen teams 

 Beleid en activiteiten 
jeugd: (ook crèche, 
kindernevendienst, 
jeugdkerk 

 Profiel jeugdouderling 
 Profiel jeugddiaken 
 Taakverdeling 

2016 Taakgroep jeugd en 
jongeren  
Jeugdouderlingen, 
jeugddiakenen, 

predikant, 
vertegenwoordiging 
crèche, 
kindernevendienst, 
jeugdkerk/Rock 
Steady, jeugd 

 

Aanjaagteam/ denktank/ 3d-

team  
 

2017 Taakgroep 3D Voor het realiseren van de 

droom van een energieke 
en aansprekende 
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Wat  Wanneer  Wie  Toelichting 

(3D staat voor 
dromen, durven, 

doen) 

gemeente heeft het in 
onze ogen een 

meerwaarde dat een 
taakgroep nieuwe 
onderwerpen agendeert 
en voorbereidt: 
 aanjagen nieuw beleid 

en nieuwe activiteiten 

 Kernwaarden en 
ambities 

 Veelkleurigheid 

 Activiteiten 

Vorming en toerusting    

Vorming en toerusting 2016 Taakgroep vorming 
en toerusting  

Er is al sprake van een 
samenhangend 
programma Vorming en 
Toerusting, dat in 
geïntensiveerde vorm kan 
worden voortgezet. De 
predikanten spelen een 

belangrijke rol in deze 
taakgroep. 

Communicatie    
Communicatie 
 

2016 Taakgroep 
communicatie 

Communicatie is een 
cruciaal aspect in onze 

visie op het gemeentezijn 
de komende tijd. Daarbij 
spelen diverse aspecten 
een rol: 

 Communicatiestrategie 
bepalen 

 Zondags-/kerkbrief 
 MKB 
 PR 
 Overige middelen 

Vieringen     

Uitwerken profielen 
 Uitwerken profielen in 

diensten 
 Toedelen profielen aan 

locaties 
 

2016 Taakgroep vieringen Het is gewenst een 
gemeente-brede 
taakgroep in te stellen die 
vorm geeft aan de 

uitwerking van de 
profielen, in liturgische, 
inhoudelijke en praktische 
zin. Een goed overleg en 
afstemming met de 
predikanten is daarbij 
noodzakelijk. 

Gebouwen    

Per locatie voor de tussentijd 
kwartiermakers: gezamenlijk 
nieuwe start, niet ‘intrekken 

bij de buren’ 
 Overgangsritueel: van 

huidige 5 wijken naar één 

nieuwe PGM 

2016 Werkgroep tijdelijk 
gebruik gebouwen 

Om een zo goed mogelijke 
basis te creëren voor de 
nieuwe gemeente en de 

betrokkenheid uit alle 
wijken zo groot mogelijk 
te maken, verdient de 

overgang van 5 wijken en 
5 gebouwen naar 1 
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 Tijdelijk buiten gebruik 
stellen Nieuwe Kerk 

 Sluiten Morgenster en 
Oostkerk 

 In gebruik nemen Hs/Hk 
(combinatie met profielen 
en voor periode van 
maximaal 1,5 jaar) 

gemeente en 2 gebouwen 
(voor de tussentijd) veel 

aandacht, niet alleen in 
praktische zin, maar juist 
ook in pastorale en 
gemeente-opbouwende 
zin. 

Voorbereiden inrichting 
kerkzaal en 
bijgebouwen/nevenruimten 

2016/2017 Werkgroep gebouwen  Het is belangrijk om de 
nieuwe huisvesting 
gezamenlijk met een 

werkgroep uit alle huidige 
wijken en met 
betrokkenheid van de 

taakgroep vieringen voor 
te bereiden en uit te 
voeren.  

Personeel    

Uitwerken taakverdeling 
predikanten (rekening 
houdend met verloop i.v.m. 
emeritaat):  
 Profielen 
 Pastoraat 
 Jongeren en ouderen 

 Teamvorming en –building 

2016 AKM Het is van het grootste 
belang dat de 
predikanten, als de 
herders van de gemeente 
werken vanuit een 
gezamenlijke visie en in 
nauw onderling 

overleg/teamverband. 

Visie op vaste ondersteunende 
taken 

2016 AKM Voor een aantal vaste 
ondersteunende taken, 
zoals organisten en 
kosters is een duidelijke 
visie nodig. 

Uitwerken en coördineren 
vrijwilligersbeleid 

2016 Taakgroep 
vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid en 
de bezetting van de 
diverse functies is een 
belangrijk aandachtspunt 
bij het functioneren van 

een actieve gemeente. 
Welke functies 
onderscheiden we, hoe 
werven we nieuwe 

vrijwilligers, hoe gaan we 
om met de actieve en 
vertrekkende vrijwilligers? 

Dienend aan de 
samenleving 

   

Vorming stedelijke diaconie en 
uitwerken visie: 

 Diaconaat in de wereld 
 Diaconaat in Middelburg 

2016 
vorming 

stedelijke 
diaconie 
2017 
uitwerken 
visie 

College van Diakenen Het College van Diakenen 
fungeert al in belangrijke 

mate op PGM-niveau.  

Vorming college 

kerkrentmeesters 

2016 College van 

Kerkrentmeesters 

Het CvK functioneert al in 

belangrijke mate op PGM-

niveau. Vanuit het CvK is 
het verstandig om per 
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locatie een beheerteam te 
formeren (Nieuwe Kerk, 

Hofpleinkerk en 
Hoeksteen), met een 
eigen budget en taken en 
bevoegdheden. 

Relatie met de Middelburgse 

samenleving 

2017 Taakgroep kerk in 

Middelburg 

Wij zien een belangrijke 

rol voor de kerk in de 
Middelburgse 
samenleving. Er liggen 
verschillende kansen om 

die rol verder vorm en 
invulling te geven. Wij 
denken daarbij een 

centrale plek van 
aanwezigheid, een 
herberg (ook letterlijk in 
de vorm van een grand 
café, waaromheen andere 
functies worden 
georganiseerd):  

 Stadspastoraat 
 Stadsdiaconaat 
 Coventrygebed 
 Stadsklooster 

Ontmoetingsplaatsen in de 

wijk 

1e helft 

2017 

Werkgroep 

aanwezigheid in de 
wijk 

De aanwezigheid van de 

kerk in de wijk kan de 
nodige meerwaarde 
hebben. Daarbij kan 
gedacht worden aan 
steunpunten waar diverse 
activiteiten plaatsvinden 
(spreekuur predikanten, 

activiteiten vorming en 
toerusting, etc). 
Combinatie met andere 
functies (bestaande 
wijksteunpunten, 
verzorgingshuizen) heeft 
daarbij een belangrijke 

toegevoegde waarde. 

Pastoraat    

Uitwerken pastoraat: 
structuur, overgang, indeling 

in secties/bemensing, inclusief 
het  
ouderenpastoraat:  
 Inventariseren huidige 

activiteiten 
 Samenvoegen activiteiten 

en vormen teams 

 Verdeling verzorgings- en 
verpleeghuizen 

 Beleid en activiteiten  
 Bezetting 

 Structuur 

Vóór 1 jan 
2017 

Taakgroep pastoraat Het pastoraat vraagt veel 
aandacht in de nieuwe 

gemeente. Daarbij kan 
worden aangesloten bij de 
huidige structuur in de vijf 
wijken. Aanvullend stellen 
wij voor dat 
gemeenteleden actief 
worden betrokken bij het 

pastoraat (onderling 
pastoraat). Verder 
adviseren wij om het 
pastoraat ook te benutten 



Advies Commissie Perspectief 
  
 

blad 36 
 

Wat  Wanneer  Wie  Toelichting 

Verhouding/samenwerking 
ouderenpastoraat met 

wijkpastoraat 

voor het ontmoeten op 
buurtniveau. 

Informatiebrief: overgang 
naar nieuwe situatie en 
gevolgen voor gemeenteleden 

December 
2016 

AKM, in samenspraak 
met diverse 
werkgroepen 

Het is van groot belang 
dat gemeenteleden 
persoonlijk worden 
geïnformeerd over de 

aspecten die direct 
gevolgen hebben voor 
gemeenteleden: 
 Erediensten/profielen 

 Gebouwen  
 Pastoraat: wie is uw 

predikant, ouderling, 

pastoraal 
contactpersoon 

 overgangsactiviteiten 

Zorg voor afvallers 2016-2018 Werkgroep zorg Op grond van ervaringen 
elders moet rekening 
gehouden worden met 

gemeenteleden die als 
gevolg van de 
veranderingen in de PGM 
afvallen. Het is belangrijk 
zorg te hebben voor deze 

gemeenteleden, 

preventief en als besloten 
wordt het lidmaatschap op 
te zeggen. Dat kan door 
actief in gesprek te gaan 
met gemeenteleden die 
zorgen hebben of afvallen. 

Overige onderwerpen    

Vervoer zondagmorgen naar 
Hoeksteen en Hofpleinkerk: 
 autodienst of betaald 

vervoer 

2016 Werkgroep (huidige 
autodiensten?) 

 

Bezorgstructuur 
 Mkb 
 Kerkbalans 

 Diaconie 
 Overige 

2016 Werkgroep 
 

 

 


