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1. De AK heeft met grote waardering kennis genomen van het advies van de Commissie 
Perspectief. Niet alleen het advies zelf, maar ook de daaraan voorafgaande discussies en 
meningsvormende activiteiten, zowel met de wijkkerkenraden, de AK, maar ook met 
gemeenteleden van de PGM, hebben het nodige losgemaakt. Dit alles heeft een stevige 
impuls betekend voor de meningsvorming binnen de PGM. Ook het gevoel van urgentie 
heeft de Commissie versterkt. De AK beschouwt het advies als een goed uitgangspunt voor 
besluitvorming. 

2. De AK onderschrijft het streven van de Commissie om zoveel mogelijk toe te werken naar de 
één PGM met één wijk. Daarbij blijft de positie van Koorkerkgemeenschap en Ontmoeting als 
wijkgemeente van bijzondere aard (maar zeker lid van de ‘PGM-familie’!) gerespecteerd. 

3. De AK  neemt het rapport van de Commissie Perspectief en het vastgestelde Beleidsplan 
2015 als uitgangspunt voor zijn besluitvorming. Vanzelfsprekend zijn ook de verschillende 
reacties van gemeenteleden en de nadere standpuntbepaling van de kerkenraad van de 
Hofpleinkerk in de beschouwingen betrokken.  

4. Wat betreft de formele route van besluitvorming, wil de AK zich houden aan hetgeen is 
opgenomen in de kerkorde van de PKN en meer in het bijzonder wat is bepaald in de 
Ordinanties 2 (De gemeenten) en 4 (De ambtelijke vergaderingen). Dat betekent: De AK 
neemt een voorgenomen besluit tot samenvoeging van wijken en hoort de wijkkerkenraden 
(Ord. 2-16-7). Ordinantie 4 geeft regels voor werkwijze kerkenraad en AK (beleidsplan, 
plaatselijke regeling e.d.). 

5. De hieronder vermelde voorgenomen besluiten zijn overeenkomstig het bepaalde in 
Ordinantie 2 voorgelegd aan de wijkkerkenraden. De gemeenteleden van de PGM zijn op 8 
juli 2016 en 11 oktober 2016 gehoord. Eerder in het voorbereidingstraject hebben ook de 
wijkkerkenraden hun gemeenteleden gehoord. 

6. In grote lijnen kunnen de adviezen van de Commissie Perspectief worden onderschreven. 
Verschillen zitten in de wijze waarop het gebruik van bestaande kerkgebouwen in de tijd 
wordt gelimiteerd (Commissie: 1 september 2018, AK: streven en criteria voor beëindiging 
benoemd) en de plaats die de profielen innemen (Commissie: voorstel voor 2 profielen, AK: 
in lijn met Beleidsplan en discussies binnen AK ruimte geven om de profielen/identiteit van 
onderop (organisch) te laten ontstaan) 

 

 BESLUITEN 

A. Algemeen  
1. Per 1 januari 2017 worden de wijken Morgenster, Hoeksteen, Nieuwe Kerk, Oostkerk en 

Hofpleinkerk samengevoegd 
2. Per 1 januari 2017 kent de PGM de volgende wijken: Ontmoeting. 

Koorkerkgemeenschap, ‘PGM-klein’ 
3. De AK heeft vastgesteld dat er overeenstemming is over de beleidsvragen als bedoeld in 

Ordinantie 4-8-7.  Dit betekent voor de nieuw te vormen wijkgemeente: 



– doopvragen kunnen ook door doopleden worden beantwoord 
- ook doopleden hebben toegang tot de viering van het heilig Avondmaal 
- de kerkenraad kan besluiten ook doopleden ouder dan 18 jaar actief en passief 
kiesrecht te verlenen 
– dat voor de procedure van de verkiezing van amtsdragers de regels van de kerkorde 
worden gevolgd 
– dat de wijkkerkenraad in de loop van 2017 een besluit zal nemen over het zegenen van 
levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw 

4. De AK stelt uiterlijk 28 november 2016 een nieuwe Plaatselijke Regeling voor de 
Algemene Kerkenraad vast. 
 

B. Gebouwen 
1.  Vanaf 1 januari 2017 gaan de vijf gewonen wijken op in één wijk. Daarom is het 

belangrijk op termijn als gemeente in zondagsvieringen in één kerkgebouw samen te 
komen, namelijk de Nieuwe Kerk. Uitgangspunt is dat dit uiterlijk op 1 september 2018 
gebeurt. Als dit praktisch niet haalbaar of wenselijk blijkt, kan de datum waarop dit 
gebeurt worden uitgesteld, zonder dat ter discussie wordt gesteld dat uiteindelijk de 
gemeente in zondagsvieringen in één kerkgebouw samenkomt, namelijk de Nieuwe Kerk. 

2. De Oostkerk en de Morgenster worden per 8 januari 2017 gesloten voor kerkelijk gebruik 
3.  Uit besluit B1 volgt dat de Hoeksteen en de Hofpleinkerk op termijn (uitgangspunt is 

uiterlijk op 1 september 2018) worden gesloten voor kerkelijk gebruik. Als het praktisch 
niet haalbaar blijkt te zijn dit besluit op 1 september 2018 uit te voeren, kan de 
uitvoering voor zover noodzakelijk wordne uitgesteld, zonder dat besluit B1 en dit besluit 
overigens ter discussie worden gesteld. 

4. Gelet op de te verwachten aantallen kerkbezoekers (PGM-breed bezien) blijft de Nieuwe 
Kerk per 1 januari 2017 in gebruik met uitzondering van die periodes waarop eventuele 
bouw- en/of herinrichtingsactiviteiten dit gebruik eventueel niet mogelijk maken. 
 

C. De AK stelt dit najaar in overleg met het CvK een commissie in die de (ver)bouwactiviteiten 
en eventuele (her)inrichting van neven/vergaderruimten begeleidt. 
 

D. Bestuursstructuur 
1. Per 1 januari 2017 kent de PGM drie wijken: de Ontmoeting, Koorkerkgemeenschap en 

‘PGM-klein’ 
2. Per 1 januari 2017 is er een Algemene Kerkenraad, bestaande uit vertegenwoordigers 

van de wijkkerkenraden Ontmoeting, Koorkerkgemeenschap en ‘PGM-klein’. 
3.  De AK kiest uit zijn midden een moderamen. Van het moderamen van de AK kunnen ook 

vertegenwoordigers van Ontmoeting en KKG deel uit maken. 
4. In de nieuwe Plaatselijke Regeling wordt het aantal ambtsdragers en de wijze van 

benoemen van ambtsdragers vastgelegd. 
5. De nieuwe bestuursstructuur gaat per 1 januari 2017 in. In de aanloop daarheen komen 

alle ambtsdragers van de huidige wijkkerkenraden van ‘PGM-klein’ in vergadering bijeen 
om de bemensing van de afvaardiging in de nieuwe AK en taakgroepen te regelen. Ter 
voorbereiding worden kwartiermakers aangezocht om een begin te maken met het werk 
van de taakgroepen. 



 
E. Taakgroepen 

1. PGM-klein kent op dit moment de volgende taakgroepen: 
a. Pastoraat.  
b. Diaconaat, daaronder begrepen werelddiaconaat 
c. Jeugd- en jongerenwerk 
d. Ouderenpastoraat  
e. Vorming en toerusting  
f. Communicatie  
g. Eredienst 
h. Stadspastoraat 
i. Kerkrentmeesters 

2. De PGM doet actief mee aan oecumenische initiatieven als b.v. de Raad van Kerken.  
3. De AK en de kerkenraad van PGM-klein kunnen voor bepaalde activiteiten commissies in 

leven roepen. 
 

F. Veelkleurigheid 
1. De PGM vindt veelkleurigheid een te koesteren goed.  De AK hecht eraan dat de 
veelkleurigheid (ook) in de vieringen tot uitdrukking wordt gebracht en wordt beleefd op de 
verschillende momenten waarop de PGM-gemeente in erediensten bijeenkomt. Voor het 
jaar 2017 gaan we uit van de opzet zoals die door de gezamenlijke predikanten is 
gepresenteerd op de gemeenteavond van 11 oktober jl. Die opzet maakt onderdeel uit van 
dit besluit. ./. 
2. De Taakgroep Eredienst stelt ook een plan op voor bijzondere vieringen in middag- en 
avonddiensten (vespers, cantatediensten, diensten met bijzonder karakter etc.). 
 

G. Predikanten 

1. Na de emeritering van de predikanten Smit (2016), Bakker (2019) en Nauta (2019) beschikt 
de PGM-klein over maximaal 3,5 fte aan predikantsplaatsen.  

 2.    De predikanten gaan voor op alle vierplekken. Voor elke predikant geldt dat hij /zij een 
zwaartepunt heeft op één vierplek. Op de zwaartepunt-plek gaat de predikant op 16 
zondagen voor. Tegen de zomer van 2017 zal deze aanpak worden geëvalueerd. 

3. De predikanten krijgen de ruimte om meer specialisatie in hun takenpakketten aan te 
brengen (b.v. jeugdwerk, ouderenpastoraat). De AK juicht het meer gebruik maken van 
elkaars competenties toe. 
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