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Verslag bijpraatmoment 10 december  
Gepubliceerd in MKB januari 2018 
 

Op 10 december was de gemeente uitgenodigd in het Hofje om bijgepraat te worden 
door de kerkenraad over een aantal onderwerpen. We hadden die morgen te maken 
met sneeuwval gedurende de kerkdiensten en waren blij met de mensen die naar het 
Hofje gekomen waren om elkaar te ontmoeten en te worden geïnformeerd.  

Allereerst heeft Ivette van der Sluijs (voorzitter) de aanwezigen welkom geheten en 
attent gemaakt op een aantal mooie activiteiten die in de toen komende periode 
zouden plaatsvinden: de adventsmiddagen voor ouderen, het kerstfeest voor jongeren 
van Rock Solid, jeugdkerk en jeugdkerk plus, de levende kerststal met een lichtjestocht 
georganiseerd samen met de Gasthuiskerk. Alle gemeenteleden hebben als attentie 
van de PGM het kerkblad ontvangen met een kerstkaart. In dat kerkblad zijn alle 
diensten en activiteiten terug te lezen en met de kerstkaart kunnen ook anderen 
daarvoor worden uitgenodigd.  

Beleid  
Vervolgens was het woord aan ouderling Jan Borst. Jan is lid van de beleidscommissie 
en vertelde welke stappen zijn gezet en eraan komen. De beleidscommissie heeft het 
moderamen een concept beleidsplan overhandigd. Dit is besproken in moderamen en 
kleine kerkenraad, met de vraag of de kerkenraadsleden zich hier voldoende in 
herkennen om het naar de taakgroepen te versturen. Jan heeft benadrukt dat het 
beleidsplan geen lijvig rapport voor in de la wordt, maar een beknopte beschrijving met 
daarachter vooral een werkdocument voor de kerkenraad en taakgroepen. De 
taakgroepen gaan de uitgangspunten van beleid in het eerste kwartaal van 2018 
vertalen naar hun werkveld. En in het tweede kwartaal zullen zij de koppeling maken 
met de activiteiten die ze hebben georganiseerd in 2017-2017 en met de plannen voor 
het komende seizoen. De vragen daarbij zullen zijn: past dit binnen ons beleid en wat 
is er nodig aan menskracht en middelen.  
Beleid moet worden vastgesteld in de grote kerkenraad. Daarom is in de kleine 
kerkenraad de bespreking beperkt gebleven tot de vraag of er voldoende herkenning is 
om de taakgroepen ermee aan de slag te laten gaan (om daarmee de vaart in het 
proces te houden). In de grote kerkenraad van 12 februari zal het beleidsplan worden 
aangeboden en besproken. In januari gaat de beleidscommissie, op vraag van het 
moderamen, nadenken over wat de beleidsuitgangspunten en evaluatie van de 
erediensten betekenen voor de vierplekken. Zoals eerder gezegd passen we, gelukkig, 
met elkaar niet in één viering in één gebouw in september 2018 en dus zullen er dit 
voorjaar keuzes gemaakt moeten worden hoe we daar mee om gaan. Hier volgt ook 
zeker nog een gemeenteavond over, waarschijnlijk in maart.  

Gebouwen 
Ivette van der Sluijs heeft daarna nog een update gegeven over de stand van zaken 
van de gebouwen van de PGM.  
 
Oostkerk - Er is 2 miljoen nodig voor overdracht aan de Nationale 
Monumentenorganisatie (NMo) en mogelijk maken van exploitatie. Er is reeds 1,5 
miljoen toegezegd door PGM, gemeente Middelburg en provincie. Voor de laatste 
500.000 euro is een aanvraag gedaan voor een bijdrage van de BankGiro Loterij. Hier 
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komt in februari duidelijkheid over. Om exploitatie van de Oostkerk mogelijk te maken 
heeft NMo behoefte aan facilitair ondersteunende ruimte (denk aan toiletten, keuken). 
Het Bolwerk is daarvoor minder geschikt vanwege de afstand. We hebben de 
mogelijkheid gekregen van Arduin het pand Verwerijstraat 34 te kopen. Dit pand zal te 
zijner tijd worden doorverkocht aan NMo. Het is dus geen verhoging van de inbreng 
van de PGM bovenop de toegezegde 500.000 euro.  
Het Bolwerk gaat in het voorjaar van 2018 in de verkoop. 
 
Morgenster - Er is discussie tussen de Walcherse gemeenten en provincie over de 
toewijzing van plaatsen waar woningen gebouwd mogen gaan worden. Hierdoor is er 
momenteel geen ontwikkeling.  
 
Hoeksteen - De Baptistengemeente is geïnteresseerd en de gesprekken lopen nog. 
We hebben tijd om deze gesprekken zonder grote druk te voeren.  
 
Hofje - De PGM zit in laatste fase van het verwerven van de helft van het gebouw 
(477500 euro). Er wordt samengewerkt met de Christelijk Gereformeerd Kerk. Er zal 
een stichting worden opgericht die het Hofje gaat kopen/beheren waarin CKG voor 
15% deelneemt. De overeenkomst zal vermoedelijk worden getekend in de tweede 
helft van januari onder voorbehoud van instemming door het Regionaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). RCBB is in principe akkoord met onze 
route/koers. Over de tweede helft van het Hofje (de PGM heeft belangstelling voor het 
geheel) bestaat op dit moment geen duidelijkheid. Daarover zijn nog gesprekken 
gaande met Woongoed.  
 
Jeugdgebouw Hofplein - Het jeugdgebouw is per 15 januari 2018 verkocht voor 
397.000 euro.  
 
Hofpleinkerk - Naar aanleiding van de gestelde vragen: het is niet juist dat over de 
Hofpleinkerk gesprekken worden gevoerd met een makelaar. Mogelijk heeft u dit in het 
kerkblad gelezen. Dit is niet waar en helaas is deze onjuiste informatie in het kerkblad 
terecht gekomen.  

Na enkele vragen - waarvan de antwoorden zijn verwerkt in bovenstaande informatie - 
dankt Ivette alle aanwezigen en wenst hen een veilige reis naar huis door de sneeuw 
en een goede zondag.  

 


