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Aan de leden van de Nieuwe Kerkgemeente

Inleiding 
Zoals u weet is onze wijkgemeente, de Nieuwe Kerkgemeente (NKG), ontstaan per 1 januari 2017 door het samen-
voegen van een vijftal wijkgemeenten. De NKG is onderdeel van de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). De 
PGM behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). (zie toelichting 1) 
 
De wijkkerkenraad is bezig met de vormgeving van onze wijkgemeente. Voortbouwend op al het positieve uit de 
voormalige wijkgemeenten en onder toevoeging van nieuwe activiteiten krijgt de NKG vorm. De opzet van het 
pastoraat, de vieringen, het diaconaat, de jeugd, alle aspecten van het gemeentezijn vragen om vernieuwende 
aandacht. Bij dat alles moet rekening worden gehouden met de realiteit van een dalend ledental, vermindering van 
het aantal predikantsplaatsen en beperkte financiële middelen.  

In het navolgende wordt ingegaan op enkele, voor de wijkkerkenraad op dit moment actuele onderdelen. Tijdens 
de gemeenteavond op 15 maart 2018 is één en ander toegelicht. Doel daarvan is enerzijds het informeren van de 
gemeenteleden en anderzijds het bieden van gelegenheid om hierop te reageren. Hetgeen verwoord is, moet u 
zien als voorstel. De wijkkerkenraad kan in de besluitvorming met uw opvattingen rekening houden.

De identiteit van de Nieuwe Kerkgemeente
Bij het vorm geven aan de NKG is het goed de identiteit van onze gemeente te beschrijven. Deze identiteit geeft 
richting aan het beleid en vormt een kader voor de activiteiten binnen de gemeente. In concept ziet de identiteit er 
als volgt uit:

De Nieuwe Kerkgemeente is een protestantse geloofsgemeenschap, die bijeenkomt rond de Bijbel, het Woord van 
God. Bepalend voor ons gemeente-zijn is Jezus, die voor ons de Christus is. Als geloofsgemeenschap staan we in 
een lange traditie van mensen, die met elkaar hun geloof vormgeven in vieren, leren en omzien naar elkaar.

Hoewel verschillend in geloofsbeleving zoeken we met elkaar verbinding met God: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
(zie toelichting 2) We ontmoeten elkaar voor de uitleg van en de verkondiging uit de Bijbel, die richtinggevend is 
voor ons leven. In die kring houden we de lofzang gaande en vieren we met elkaar het Paasgeheim bij de tekenen 
van Brood en Wijn. (zie toelichting 3)

De gemeente is er niet alleen voor zichzelf. Wij willen gastvrij zijn, open staan voor (de mensen in) de stad waarin 
wij leven en de wereld om ons heen. Wij willen met elkaar de weg van Jezus Christus volgen en elkaar onderling 
opbouwen in het perspectief van het Koninkrijk van God. (zie toelichting 4)

Gemeenteleden nodigen wij uit om naar vermogen en ieder op zijn/haar manier bij te dragen aan die opbouw door 
bereidheid tot gesprek, daadwerkelijke inzet, meevieren, meedenken of gebed. Het beeld van het Lichaam van 
Christus inspireert ons, want daarin zijn diversiteit en samenhang belangrijk.

Toelichting 
Hierbij volgt enige toelichting op de weergegeven basis van de Nieuwe Kerkgemeente.
1. Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland staat de NKG in een lange traditie. Deze traditie verbindt 

ons ook met het Bijbelse Israël en de synagoge.
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2. Binnen de NKG is er ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en opvattingen over kerk-zijn en theologie. Die 
vrijheid, die de individuele leden van de gemeente ervaren, en de bijdragen in het gesprek, die daaruit voort-
vloeien, zijn een verrijking van het gemeenteleven.

3. Het Paasgeheim, Leven, Dood en Opstanding van Jezus Christus, is de kern van het Evangelie. Hij heeft de weg 
van liefde en gerechtigheid gewezen. Die weg leidt naar recht en vrede voor allen en alles.

4. Wij willen navolgers van Christus zijn op zijn weg naar het Koninkrijk van God, Gods wereld van gerechtigheid 
en vrede.

De identiteit van de Nieuwe Kerkgemeente wordt in de periode tot de zomervakantie door de taakgroepen in meer 
concrete zin uitgewerkt. Op basis daarvan worden de activiteiten voor het seizoen 2018-2019 vormgegeven.

Vieringen
De taakgroep eredienst is bezig met het doen van voorstellen over de vieringen binnen de Nieuwe Kerkgemeente. 
In september jl. hebben de kerkenraadsleden daarvoor inbreng geleverd en is er op twee gemeenteavonden en 
een gemeenteochtend in groepen over gesproken. Op basis daarvan is er een evaluatie rapport opgesteld.

In de evaluatie vallen twee aspecten op. In de eerste plaats is er een duidelijke behoefte aan variatie in de vie-
ringen en aan verschillende typen vieringen. In de tweede plaats is er zorg over de massaliteit van de vieringen 
in de Nieuwe Kerk. Bij variatie in diensten worden aspecten als liturgie, keuze van te zingen liederen en muzikale 
ondersteuning genoemd. In relatie tot de massaliteit wordt ingebracht dat men elkaar in onvoldoende mate kent. 
Het kennen en gekend zijn is, zeker in deze ontwikkelingsfase van de NKG, van groot belang voor de opbouw van 
de NKG. Er worden daarom ook al verschillende activiteiten georganiseerd (koffiedrinken, samen eten, e.d.). Con-
crete voorstellen over de vieringen zijn er op dit moment nog niet, maar deze zullen de komende maanden worden 
ontwikkeld. Bij het nemen van besluiten over gebouwen en over het aantal diensten op de zondagochtend zal met 
de uitkomsten van de evaluatie terdege rekening gehouden moeten worden.

Gebouwen 
Het nemen van besluiten over kerkgebouwen ligt binnen de gemeente gevoelig. Gemeenteleden zijn in meer of 
mindere mate gehecht aan een gebouw en aan de ontmoeting met andere gemeenteleden op die plaats. In de 
afgelopen jaren zijn er al enkele besluiten genomen waarvan de uitwerking ter hand genomen moet worden. Zo is 
er reeds besloten dat de Nieuwe Kerk de centrale plaats zal zijn waar de vieringen van onze gemeente plaatsvin-
den. Zoals in de inleiding al genoemd, spelen daarnaast de afname van het ledental, de daarmee samenhangende 
krimpende financiële mogelijkheden, minder predikantsplaatsen en veranderende opvattingen over deelname aan 
de vieringen een belangrijke rol. 

Tegen de geschetste achtergrond is het advies van de beleidscommissie aan de wijkkerkenraad om in 2020 enkel 
de Nieuwe Kerk te gebruiken voor de kerkdiensten. Per januari 2019 kan de Hofpleinkerk aan het gebruik worden 
onttrokken en medio 2020 de Hoeksteen. De volgorde van de sluiting dan wel verkoop van de gebouwen is bewust 
gekozen. Zo lang mogelijk is er dan sprake van een betere spreiding van de vieringen over Middelburg. Ook kan de 
periode tot 2020 worden benut om een aanwezigheidsplek van onze wijkgemeente in Dauwendaele en Zuid verder 
vorm te geven. De aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen maakt de Hoeksteen geschikt voor vieringen en 
andere activiteiten die niet op zondag plaatsvinden.
Het Hofje Onder de Toren is voorlopig nog niet geheel beschikbaar en aan de Nieuwe Kerk zijn enkele bouwkundi-
ge aanpassingen wenselijk. Daardoor lijkt een stap van 3 naar 1 kerkgebouw op korte termijn niet haalbaar. Uitstel 
van het sluiten van een kerkgebouw wordt om financiële redenen niet wenselijk geacht. Een proces, waarbij van 3 
naar 2 en vervolgens naar 1 kerkgebouw wordt gegaan, wordt daarom realistischer gevonden.

Planning
Het is de bedoeling dat de wijkkerkenraad op 9 april 2018 voorgenomen besluiten over de identiteit van onze 
gemeente en de gebouwen gaat nemen. Daarna is er een periode waarin u nogmaals de gelegenheid krijgt uw 
standpunten aan de wijkkerkenraad kenbaar te maken. (Over de manier waarop wordt u nog geïnformeerd.) Naar 
verwachting zal de wijkkerkenraad op  11 juni 2018 dan definitieve besluiten nemen.

Om op 9 april zo veel als mogelijk is met de gevoelens binnen de gemeente rekening te kunnen houden, bent u in 
de gelegenheid om gedurende de twee weken tot 30 maart uw reactie in te dienen bij de scriba (zie briefhoofd).

Met vriendelijke groet, namens het moderamen,  
Ivette van der Sluijs, voorzitter


