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Bijpraatmoment 13 mei 2018 
Goedemorgen gemeente, 

Voor wie mij misschien niet kent zal ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is xx en ik ben xx 
van de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente. Zoals u heeft kunnen lezen op de weekbrief, 
wordt u vandaag op alle vierplekken bijgepraat over een aantal zaken. Moderamenleden XX en 
XX praten gemeenteleden bij in x en x.  

Nieuwe Kerk: Ivette van der Sluijs, voorzitter  
Hofpleinkerk: Jaap Lukasse, assessor 
Hoeksteen: Janneke Goudswaard, scriba 

Dit bijpraatmoment wordt via de kerkradio uitgezonden en is ook na te luisteren. De informatie 
van vandaag, kunt u straks ook meenemen naar huis. Deze wordt volgende week verstuurd met 
de weekbrief voor wie hier vandaag niet is.  

Waarom dit bijpraatmoment? 
Vorig jaar rond deze tijd is de kerkenraad aan de slag gegaan met de volgende stap in het proces 
van de opbouw van de Nieuwe Kerkgemeente. Zoals u weet heeft de algemene kerkenraad in 
november 2016 besloten, na een proces waarin ook de gemeente is gehoord, dat de Nieuwe 
Kerkgemeente in de toekomst in 1 gebouw zal vieren. De weg daar naar toe vraagt nog 
ingrijpende besluiten. 

Begin dit jaar hadden we voor ogen dat we in april een concept-besluit zouden nemen over de 
stappen om te komen tot één vierplek, en dus over de sluiting van Hofpleinkerk en Hoeksteen. 
Dat is niet gelukt. Dit komt vooral door de zorgvuldigheid waarmee we te werk gaan en doordat 
we rekening willen houden met de signalen uit de gemeente.  Daarmee is ook de avond die we 
voor de afgelopen week hadden gepland om de gemeente te horen komen te vervallen.  

De kerkenraad vindt het wel belangrijk u te informeren over de gesprekken die in de afgelopen 
kerkenraadsvergaderingen hebben plaatsgevonden, zodat u het proces van besluitvorming kunt 
volgen.  

Als eerste iets over de uitgangspunten voor beleid 
Op de gemeenteavond van 15 maart zijn deze aan u gepresenteerd. Op 9 april heeft de 
kerkenraad ingestemd met het beleidsplan van de Nieuwe Kerkgemeente. Zoals we toen ook 
hebben uitgelegd is dit beleidsplan een werkdocument, een uitgangspunt waarmee de 
taakgroepen aan het werk zijn gegaan. De taakgroepen hebben inmiddels elk voor hun eigen 
werkterrein een uitwerking gemaakt. De beleidscommissie maakt daar op dit moment één geheel 
van. De uitgangspunten van beleid kunt u vinden op de website. 

Een ander belangrijk punt waarover we u willen informeren is het proces om te komen tot één 
vierplek.  
De beleidscommissie heeft geadviseerd om stapsgewijs naar één vierplek te gaan. Om de 
Hofpleinkerk te sluiten in januari 2019 en de Hoeksteen in 2020. De beleidscommissie 
constateert in het advies dat het op basis van de aantallen deelnemers aan de vieringen mogelijk 
is om op ‘gewone zondagen’ in één dienst bij elkaar te komen in de Nieuwe Kerk.  

Bij de bespreking van het advies in de kerkenraad op 9 april kwam al snel de vraag aan de orde 
of het niet wijs zou zijn om toch de mogelijkheid van twee ochtenddiensten in de Nieuwe Kerk 
met een verschillend karakter te onderzoeken. Tijdens de gemeenteavonden in september 2017 
en maart 2018 en uit schriftelijke reacties die de kerkenraad in de afgelopen periode heeft 
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ontvangen, blijkt dat er een groot contrast is in de wensen die in onze gemeente leven over de 
erediensten, kerkmuziek, liedkeuze en beamergebruik.  

De kerkenraad heeft hier uitgebreid over gesproken en is tot de conclusie gekomen dat er een 
integraal plan voor de erediensten moet komen, met ruimte voor variatie. En dat een definitief 
besluit over het sluitingsmoment van de Hofpleinkerk en de Hoeksteen, daarna kan worden 
genomen. 

Door alle informatie die in het afgelopen jaar verzameld is, door alle gevoerde gesprekken, is 
moderamen van mening dat we de bouwstenen voor dit plan in handen hebben. Nu is het 
moment om dit allemaal met elkaar te verbinden.  

Daarom wordt er op 16 juni er een werkdag georganiseerd met moderamenleden, mensen uit 
verschillende taak- en werkgroepen die zich bezighouden met vieringen en predikanten. Deze 
groep gaat deze dag met een concreet doel aan de slag: komen tot een onderbouwd plan voor 
een aanbod aan vieringen in de Nieuwe Kerkgemeente dat past bij het veelkleurig karakter van 
onze wijkgemeente. Met dit plan in handen kan dan vervolgens in de kerkenraad een concept-
besluit worden genomen over het moment van sluiten van Hofpleinkerk en Hoeksteen. 

Dat de gehele Nieuwe Kerkgemeente op korte termijn in één gebouw samen komt, staat voor de 
kerkenraad niet ter discussie. Of de sluiting van Hofpleinkerk en Hoeksteen gefaseerd gaat, of 
dat dat tegelijk zal zijn, dat besluit wordt de komende maanden genomen. Hiervoor bestaat nu 
het volgende tijdpad.  

- In juni, juli, en augustus wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een aanbod van 
erediensten, en, daarmee verbonden, een gebouwenbesluit.  

- Op 3 september neemt de kerkenraad een concept-besluit over erediensten en 
gebouwen. 

- Medio september wordt de gemeente daarover gehoord. 
- Op 8 oktober zal de kerkenraad een definitief besluit nemen.  

Voor de ingangsdatum gaat de kerkenraad op dit moment uit van het advies van de 
beleidscommissie, dus sluiting van de Hofpleinkerk in januari 2019 en Hoeksteen in 2020. Er zal 
in de komende periode verder uitgewerkt worden op welke manier het afscheid van de gebouwen 
de Hofpleinkerk en de Hoeksteen vorm gegeven zal worden.  

De kerkenraad realiseert zich dat besluiten hierdoor later zullen worden genomen, maar we 
denken hiermee het proces van besluitvorming en kwaliteit van besluiten te verbeteren.  

Tot slot wil ik u iets vertellen over de ontwikkelingen rond de mogelijke verkoop van de 
Hoeksteen 

Al enige tijd geleden heeft Baptistengemeente De Fontein belangstelling getoond voor aankoop 
van de Hoeksteen. Onlangs is een bod uitgebracht dat voor het College van Kerkrentmeesters 
serieus genoeg is om in onderhandeling te gaan. De komende tijd zal duidelijk worden of beide 
partijen tot overeenstemming kunnen komen. Een nieuwe kerkelijke bestemming van de 
Hoeksteen is voor het College van Kerkrentmeesters en kerkenraad van de Nieuwe 
Kerkgemeente een mooi vooruitzicht. De mogelijkheden die er zijn voor een aanwezigheidsplek 
in Zuid in dit gebouw worden verder onderzocht.  
Bij verkoop van gebouwen hoort ook horen van de gemeente. Dit onderwerp zal ook besproken 
worden op een gemeenteavond, zo mogelijk in september.  

We hopen u met al deze informatie bijgepraat te hebben, zodat u weet waar de kerkenraad staat 
in het proces van besluitvorming.  
Heeft u nog vragen, dan is er nu gelegenheid om die te stellen. Waar mogelijk zal ik ze 
beantwoorden. Op sommige vragen is wellicht op dit moment geen antwoord mogelijk. Wilt u bij 
het stellen van een vraag eerst uw naam zeggen?  


