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Verslag gemeenteavond 24 oktober 2018 
Nieuwe Kerk, 19.30 tot 21.20 uur 
 
Voorzitter Ivette van der Sluijs heet de ongeveer 160 aanwezigen welkom. De gemeenteavond zal 
worden uitgezonden via de kerkomroep.  
De uitzending kan worden beluisterd en bekeken via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10695 
 
In tegenstelling tot eerder aankondiging zullen de nieuwe stoelen pas morgen geleverd worden. Er 
staat een proefexemplaar om te bekijken.  

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Efeziërs 4: 1-6 en gebed.  

Eerst zal informatie worden gegeven over ontwikkelingen rond gebouwen en het concept-besluit. 
Deze informatie wordt vervolgens uitgereikt op papier, zodat iedereen het kan teruglezen. Daarna 
is er pauze, en kunnen er schriftelijk vragen worden ingediend. Deze zullen vervolgens worden 
beantwoord, en aanvullende vragen kunnen mondeling worden gesteld.  

Informatie over de overdracht van de Oostkerk 
Zoals u wellicht heeft gelezen in de media is overdracht van de Oostkerk aanstaande. De 
kerkenraad is blij dat er daarmee een einde komt aan een lange onzekere tijd ten aanzien van 
overdracht van dit gebouw en dat gewerkt kan gaan worden aan een nieuwe bestemming.  

Informatie over het proces van de verkoop van de Hoeksteen  
Er is een principeovereenkomst met de Baptistengemeente, maar nog geen zekerheid. Tot 31 
december heeft men de tijd voor het regelen van onder andere de financiering. Er is echt zeer 
serieuze belangstelling: gemeenteleden van de baptisten kunnen het gebouw bekijken en er zal 
een proefdienst op een zondagmiddag worden georganiseerd.  
Zodra er zekerheid is, zal er een gemeenteavond worden belegd hierover. Vanzelfsprekend zal ik 
goed worden nagedacht over de manier van afscheid nemen van het gebouw en de wijze van 
vertrek.  

Besluitvormingsproces Nieuwe Kerkgemeente 
De Algemene Kerkenraad besloot op 28 november 2016: 
“Vanaf 1 januari 2017 gaan de 5 gewone wijken op in 1 wijk. Daarom is het belangrijk om 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”. 
Voor de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente is het vertrekpunt dus het feit dat sinds 1 
januari 2017 de vijf voormalige wijkkerkenraden één kerkenraad vormen en we sindsdien één 
gemeente zijn. Ons doel is die ene gemeente, in al haar veelkleurigheid, zo goed mogelijk 
opbouwen. 
Hoe zijn de ontwikkelingen in de laatste maanden geweest? 

Advies beleidscommissie 
Dit voorjaar heeft de beleidscommissie de kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente geadviseerd 
over het gebruik van de gebouwen in de toekomst. De commissie adviseert om de overgang naar 
één vierplek in twee stappen te maken: in januari 2019 sluiten van de Hofpleinkerk en in januari 
2020 de Hoeksteen. Dit voorstel is mede gebaseerd op de veronderstelling dat twee diensten in de 
Nieuwe Kerk niet wenselijk geacht worden en dat direct kiezen voor één dienst in de Nieuwe Kerk 
leidt tot te veel massaliteit. 
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Gemeentebijeenkomst 15 maart 
In de gemeentebijeenkomst van 15 maart 2018 is dit voorstel en ook de uitgangspunten voor 
beleid voorgelegd aan de gemeente ter consultatie.  
Onder andere naar aanleiding van de reacties tijdens en na deze gemeentebijeenkomst rijst de 
vraag in de kerkenraad of het niet wijs zou zijn om toch de mogelijkheid van twee ochtenddiensten 
van verschillend karakter in de Nieuwe Kerk te onderzoeken. Diensten van verschillend karakter 
voorzien in de behoefte aan variatie van veel gemeenteleden. Twee diensten in plaats van één 
doet ook recht aan de zorgen over massaliteit. Dit is aan de gemeente meegedeeld tijdens het 
bijpraatmoment op alle vierplekken op 13 mei 2018.  
Moderamen en beleidscommissie besluiten tot het organiseren van een werkdag over eredienst 
met (afgevaardigden van) moderamen, beleidscommissie, taakgroep eredienst en werkgroep 
kerkmuziek om te komen tot een integraal plan voor erediensten en gebouwen. 

Werkdag eredienst 
Tijdens de werkdag eredienst op 16 juni bleek voor iedereen het uitgangspunt te zijn dat we op 
weg zijn naar dat ene gebouw. Er werd wel verschillend gedacht over de variatie: is een veelkleurig 
aanbod op elke zondag wenselijk of is variatie tussen de zondagen voldoende. Er is uit deze dag 
niet rechtstreeks een voorstel voor de kerkenraad te destilleren. 

Besluitvormingsdocument 
In de zomerperiode is in een kleine groep verder gewerkt aan een document over variatie in de 
erediensten.  
In de vergadering van het moderamen op 23 augustus is besloten om een algemeen stuk aan de 
kerkenraad voor te leggen, waarin de argumenten die door diverse gremia en door gemeenteleden 
genoemd zijn zo goed mogelijk worden weergegeven. In het kerkblad van oktober stond dat 
belangstellende gemeenteleden dit stuk konden inzien. Diverse gemeenteleden hebben het stuk bij 
de scriba opgevraagd.  

Concept-besluit 
In de vergadering van 3 september is aan alle ambtsdragers van de grote kerkenraad (dit zijn bijna 
vijftig personen, waarin alle vijf voormalige wijken vertegenwoordigd zijn) gevraagd wat op basis 
van al deze argumenten het beste besluit zou zijn voor de toekomst van de Nieuwe Kerkgemeente.  
De mening van de kerkenraadsleden heeft geleid tot een concept-besluit dat nu aan u wordt 
voorgelegd.   
Dat er nog zeven weken tussen het concept-besluit en deze gemeenteavond hebben gezeten ligt 
eraan dat essentiële onderdelen nog verdere uitwerking vroegen. We hebben zo zorgvuldig 
mogelijk te werk willen gaan. U heeft gelijk als u vindt dat we daar beter over hadden moeten 
communiceren.  
Het concept-besluit dat de kerkenraad op 3 september met ruime meerderheid van stemmen heeft 
genomen luidt als volgt: 

• Er is een grote meerderheid die vindt dat in de Nieuwe Kerkgemeente op zondagmorgen 
twee erediensten gehouden moeten worden, en wel twee opeenvolgende diensten in de 
Nieuwe Kerk. Er is ook een duidelijke meerderheid voor variatie op de zondag tussen 
beide morgendiensten.  

• De vormen van variatie op de zondagmorgen moet verder worden uitgewerkt. Daarnaast 
dient ook de discussie over beeldprojectie verder inhoudelijk gevoerd te worden. Er is ook 
een haalbaarheidsonderzoek voor praktische zaken nodig.  

• De termijn voor evaluatie van de diensten moet van tevoren afgestemd worden.  
• Een ruime meerderheid is voorstander is van een gezamenlijke ingangsdatum namelijk 

Pinksteren 2019 (en dus niet een datum die gekoppeld is aan de verkoop van Hofplein of 
Hoeksteen). Het is noodzakelijk dat op die datum de praktische en inhoudelijke zaken 
gerealiseerd zijn. 
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Voorstellen variatie en beamergebruik 
In de weken daarna tot de vergadering van 8 oktober heeft het ministerie van predikanten gewerkt 
aan een voorstel voor de kerkenraad over de mogelijkheden van variatie in de eredienst en voor 
gebruik van beeldprojectie. Op 8 oktober heeft de kerkenraad ingestemd met deze beide 
voorstellen.  
 
Het voorstel over variatie in de eredienst is een startpunt. Het betreft variatie door:  

• de periode in het kerkelijk jaar  
• het tijdstip van de dag, de dienst om 9.00 uur zal een soberder karakter hebben  
• de predikant  
• liedkeuze  
• muzikale bijdragen  

Bij dit voorstel is het goed om op te merken dat de vergadering dit als een uitgangspunt ziet. 
Daarbij denkt een deel van de ambtsdragers dat het goed zou zijn om te groeien naar een duidelijk 
onderscheid in karakter tussen beide diensten. Een ander deel geeft er de voorkeur aan geeft om 
te groeien naar zoveel mogelijk gelijkende diensten, of naar één dienst.  
 
Voor de beeldprojectie is het voorstel aangenomen om: 

• Gebruik te gaan maken van een beamer in beide erediensten in de Nieuwe Kerk.  
• Gebruik van de beamer beperkt, ondersteunend en aanvullend te laten zijn. Bijvoorbeeld 

projectie als liedbord, de Schriftlezingen zouden geprojecteerd kunnen worden om de 
luisterervaring te ondersteunen, een doopbediening zou voor de gehele gemeente via een 
projectie beter te volgen zijn, een voorwerp, gebruikt bij een speciaal project van de 
kindernevendienst, zou via een projectie voor de gehele gemeente te zien zijn.   

• De beamer niet te gebruiken om de liederen uit het liedboek te projecteren. Wie een 
Liedboek in je handen heeft, kan kijken naar de context van een bepaald couplet of nog 
eens terugkijken naar een reeds gezongen lied. Wel kan een projectie gebruikt worden 
voor een lied buiten het Liedboek.  

Dit voorstel wordt door de vergadering gezien als een kader voor de start, waarbij ontwikkeling in 
de tijd mogelijk moet zijn.  

Na concept-besluit 
De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit concept-besluit voor sommige gemeenteleden een 
groot verdriet met zich mee brengt. Afscheid nemen van een vertrouwd gebouw, een kerk waar je 
zoveel jaar aan hebt meegebouwd, geeft pijn die heel persoonlijk en niet goed te delen is.  
 
Dat hebben ook de gemeenteleden van de Morgenster en Oostkerk ervaren. Ook voor de 
gemeenteleden van de voormalige wijk Centrum zijn er ervaringen van verlies. Het gebouw is dan 
niet gesloten, maar er is verder weinig meer hetzelfde, ook voor hen.  
 
Zonder de ogen te sluiten voor dit verdriet ervaart de kerkenraad bemoediging uit het feit dat er in 
de grote kerkenraad, die als een afspiegeling van de gemeente kan worden gezien, veel draagvlak 
gevonden is voor dit concept-besluit.  
 
Om dit besluit ook mogelijk te maken vanaf Pinksteren 2019, zijn er veel vrijwilligers nodig, meer 
dan we nu hebben. Met name voor het organiseren van twee diensten zijn er voor dit gebouw 
kosters en deurwachten nodig. Mogelijk een extra kindernevendienstteam, en zeker ook 
vrijwilligers voor beelduitzending en beeldprojectie.  
 
Deze vrijwilligers vinden kan niet gezien worden als de verantwoordelijkheid van de taakgroepen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente als geheel.  
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Als u vindt dat de kerkenraad recht doet aan de gemeente, door te kiezen voor twee diensten in dit 
gebouw, denkt u dan daarbij ook aan wat u zelf, of wellicht mensen die u kent, kunt bijdragen om 
dit mogelijk te maken.  
 
Als we onvoldoende vrijwilligers hebben is het besluit om twee diensten te houden niet uitvoerbaar. 
Het moderamen denkt dat één dienst in de Nieuwe Kerk dan het alternatief is dat het meest recht 
doet aan het hele besluitvormingsproces, de loyaliteit hieraan van de gemeenteleden van 
Morgenster, Oostkerk en Nieuwe Kerk en het meest bijdraagt aan de opbouw van de Nieuwe 
Kerkgemeente.   
 
Vanavond horen we u als gemeente over dit concept-besluit. De reacties worden meegenomen en 
meegewogen in de vergadering waarin de definitieve besluitvorming plaats zal vinden. Tot 5 
november heeft u ook nog de gelegenheid uw reacties schriftelijk in te sturen naar de scriba,  

Er is een pauze van 19.55 tot 20.25 uur. 

Na de pauze worden vragen beantwoord door Ivette van der Sluijs en Jaap Lukasse (assessor). 

Hoe is de situatie van de Morgenster? 
Voor het aankomend MKB heeft CvK het volgende laten weten. De plannen voor herontwikkeling 
van het terrein zijn er wel, maar de uitvoering vraagt veel tijd en overleg. Binnenkort is er weer een 
overleg met de wethouder. Ook voor het orgel is belangstelling, maar de kerkelijke gemeente moet 
nog definitief besluiten over de bouw van een nieuw kerkgebouw, en daarmee over het orgel.  

Hoe zit het met een aanwezigheidsplek in zuid, als de Hoeksteen niet meer in gebruik is? 
Er wordt geprobeerd om afspraken te maken met de Baptisten over het realiseren van een 
aanwezigheidsplek in het huidige gebouw.  

Waarom is de notitie niet ter inzage in de kerken gelegd?  
De notitie is geschreven voor de besluitvorming in de kerkenraad. Evenwel hebben we besloten 
om dit stuk ook beschikbaar te stellen aan belangstellende gemeenteleden. Dit is zowel in het 
kerkblad als in de weekbrief vermeld geweest, en diverse gemeenteleden hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Er is geen reden dat deze niet achter in de kerk lag.  
Een volgende keer is dat wellicht iets om aan te denken.  

Een aantal aanwezigen heeft geen vraag gesteld, maar wel een opmerking gemaakt. 

Laat het besluit niet afhangen van aantallen vrijwilligers. Laten we er vol gaan vanaf Pinksteren 
2019, één dienst in de Nieuwe Kerk. Het gaat niet lukken, om iedereen tegemoet te komen. 

Het lijkt mij een goede zaak om met twee diensten te beginnen. De tijd en ervaringen zal ons te 
zijner tijd naar de juiste vorm van gemeente zijn brengen. Wat de toekomst brengen moge, ons 
geleidt des Heren hand. 

Hier word ik heel triest van, nu zoveel mensen proberen één gemeente te worden en hun best 
doen om elkaar te respecteren. Kunnen we echt niet één dienst samenkomen. En belasten jullie de 
oudere gemeente niet door nog meer vrijwilligers te vragen? Mensen hebben toch keus voor een 
alternatieve dienst in de middag?  

Wat is de argumentatie om te kiezen voor twee diensten, terwijl daar aanvankelijk nadelen 
overwegend nadelen gezien werden? 
Toen we nog vijf aparte wijkgemeenten waren werden nadelen gevoeld voor het houden van twee 
opeenvolgende diensten. Maar ook toen waren er mensen die dat best een goed idee vonden en 
daar ook ervaring mee hadden.  
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We hebben tijdens de gemeentebijeenkomst in maart met u gesproken over één dienst, en kregen 
ook naar aanleiding van concrete ervaringen in de zomerperiode reacties. Er is een veel gehoorde 
zorg over massaliteit, en daar kun je niet omheen als het gaat om één dienst. Tegelijk is er, al 
sinds de bijeenkomsten vorig najaar, duidelijk dat er een dringende vraag is naar variatie.  

De kerkenraad heeft gemeend dat we recht doen aan die twee zaken, door toch te kiezen voor het 
houden van twee opeenvolgende diensten. Daarbij komen natuurlijk ook praktische zaken die een 
rol spelen. Daar moeten we mee aan de slag om dat vorm te geven. 

Worden aantallen bezoekers evenwichtig verdeeld over de diensten?  
We kunnen niet voorzien hoe dat gaat lopen, en moeten ervaren hoe zich dat ontwikkelt.  

Wat betreft massaliteit: vroeger zaten hier 950 mensen. Waar hebben we het over met 600?  
Het is niet de vraag of het fysiek past. Maar in de afgelopen zomerperiode zijn er ook mensen 
weggegaan die het echt veel te vol vonden.  

Graag een toelichting op de volgende alinea uit de informatie: “Als we onvoldoende vrijwilligers 
hebben is het besluit om twee diensten te houden niet uitvoerbaar. Het moderamen denkt dat één 
dienst in de Nieuwe Kerk dan het alternatief is dat het meest recht doet aan het hele 
besluitvormingsproces, de loyaliteit hieraan van de gemeenteleden van Morgenster, Oostkerk en 
Nieuwe Kerk en het meest bijdraagt aan de opbouw van de Nieuwe Kerkgemeente.”   

We spreken nu over twee diensten op zondagmorgen. Op dit moment is de groep vrijwilligers in dit 
gebouw te klein bezet om twee diensten te realiseren. Als die er niet komen moet je onder ogen 
zien dat het dan toch één dienst wordt. Nu werd zojuist ook opgemerkt: je moet het besluit niet van 
vrijwilligers afhankelijk maken, kies dan voor één dienst. Het is goed te zien dat er wordt 
meegedacht, en dit zijn ook allemaal vragen die de kerkenraad zich realiseert. We wegen wat er 
hier vanavond gezegd wordt ook mee in de definitieve besluitvorming.  

Kan er bij handopsteken gepeild worden vanavond?  
Dat doen we niet. Het horen van een gemeente zoals het in de kerkorde staat is bedoeld om de 
kerkenraad van informatie te voorzien. De kerkenraad besluit, na de gemeente gehoord te hebben.  

Kan de akoestiek in de Nieuwe Kerk verbeterd worden? 
Het geluid heeft voortdurend de aandacht van de kerkrentmeesters. De verstaanbaarheid is sterk 
afhankelijk van hoe iemand spreekt, of die zich voldoende bewust is van de ruimte. Daar kan 
wellicht soms verbeterd worden. De keuze van een zitplaats ten opzichte van de luidsprekers kan 
ook uitmaken. En: vanavond zijn we met een relatief gering aantal mensen, en er staan enkel 
plastic stoelen. Als de stoelen met stoffen bekleding er staan, zal het ook anders zijn.  

Een aantal oudere gemeenteleden in zuid vindt de Nieuwe Kerk te ver, ook als zij met de 
autodienst gaan. Is er gedacht aan een beeldverbinding met een of meer plaatsen in zuid? 
Dit zijn praktische zaken, die de kerkenraad ook zeker meeneemt. Over een beeldverbinding met 
een locatie in zuid is tot nu toe niet gesproken.  
Waar al wel over gedacht wordt is een beeldverbinding met het Hofje. Dat lost wellicht iets op voor 
mensen die qua akoestiek of massaliteit moeite hebben met dit gebouw. De kerkenraad denkt daar 
serieus over na, zodat je daar toch meer dan thuis met elkaar gemeente kunt zijn. De suggestie 
over zuid nemen we als praktische suggestie mee.  
Parkeerplaatsen, autodienst enzovoort zijn onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. 

Als we overgaan naar twee diensten vindt een splitsing plaats. We wilden naar één Nieuwe 
Kerkgemeente. De tijd tot Pinksteren is heel kort. Mijn advies is Hoeksteen en Hofpleinkerk open 
tot eind 2019 en vanaf 2020 één dienst met wekelijks variatie.  

Een aanvullende opmerking van de kerkenraad is dat het een mooie kans lijkt om tussen beide 
morgendiensten koffie te drinken in het Hofje. De eerste dienst koffie na afloop, de tweede vooraf.  



 

NKG | Verslag gemeente-avond 24 oktober 2018  Pagina 6 van 8 

Graag een peiling door handopsteking. 
Een peiling krijgt onherroepelijk het karakter van een stemming. De kerkenraad bestaat uit bijna 
vijftig mensen uit alle voormalige wijken en kan worden gezien als een afspiegeling van de 
gemeente. Elk gemeentelid kan zich individueel uitspreken, zowel vanavond als later schriftelijk.  

Waarom wordt het tijdspad overgeslagen? 
De oude algemene kerkenraad sprak over september 2018. We hebben u verschillende keren 
laten weten dat dat niet haalbaar is. De beleidscommissie stelde voor 1 januari 2019 de 
Hofpleinkerk dicht en 1 januari 2020 de Hoeksteen. De kerkenraad meent, alles overwegende, dat 
het goed zou zijn beide gebouwen tegelijk te sluiten, en dit dan met Pinksteren 2019 te doen.  

Wat als de inkomsten levend geld met 25% gaan dalen?  
Het is nu niet te zeggen wat er dan precies zal gebeuren. De kerkbalans 2018 laat het beeld zien 
dat de bijdragen die gegeven worden gemiddeld omhoog gegaan zijn. Het aantal bijdragen is 
afgenomen, waardoor het eindresultaat wat is afgenomen. De kerkenraad hoopt voor 2019 
vanzelfsprekend op een positief resultaat.  

Hoe gaat het met de diensten met Kerst en Pasen? 
Als we kiezen voor twee diensten zijn het er dan ook twee. Als we besluiten over te gaan tot één 
dienst, dan zullen er op hoogtijdagen vermoedelijk toch twee diensten zijn.  

Hoe gaat de beeldprojectie er praktisch uitzien? 
Alle gemeenteleden zijn eerder dit jaar uitgenodigd om op een zaterdagochtend een 
proefopstelling op te komen bekijken. De proefopstelling hield in projectie op de wand, op drie 
plaatsen, zodat het vanuit zoveel mogelijk punten te zien is. Het is belangrijk dat het technisch 
goed is en er netjes uit ziet.  

Alstublieft geen beeldprojectie, in geen enkele dienst! 

Ik was beeldprojectie gewend, zo heerlijk, het had er gisteren al moeten hangen. 

Fijn dat er nu een startmoment bepaald is.  

Ds. Paulien Couvée beantwoordt nu vragen over de inhoud van de variatie.  

Eerst een toelichting: Het ministerie van predikanten denkt in grote lijnen aan twee volwaardige 
diensten, beide met lezing en verkondiging. De vroege dienst wat soberder van karakter omdat het 
op dat tijdstip iets korter is. 

De predikanten zoeken de behoefte aan variëteit als start in de gang van het kerkelijk jaar. De 
predikanten hebben niet de behoefte diensten in te vullen, vast te leggen of te typeren. Een goede 
samenwerking met de taakgroep eredienst en de werkgroep kerkmuziek is essentieel.  

In de kerkenraad is gesproken of met dit voorstel recht gedaan wordt aan variatie, en recht gedaan 
wordt aan het groeien naar één gemeente. Het grootste deel van de kerkenraad heeft deze vragen 
met ja beantwoord. Het voorstel is een startdocument voor verdere ontwikkeling.  

De variatie zoals voorgesteld is in mijn beleving een voortgang van de huidige situatie. Jammer, 
een gemiste kans om echt aan de behoeften van de gemeente te voldoen.  
Bij aanvang hebben de predikanten een vast format voor de erediensten aangehouden. Dit zal niet 
worden voortgezet, er komt meer ruimte. Er zullen twee volwaardige diensten zijn, dus om 9 uur is 
niet een morgengebed. We moeten met elkaar groeien naar verdere uitwerking. 

Wat moet ik me voorstellen bij een dienst met een soberder karakter? 
Vanwege tijdsrestricties is er in de eerste dienst geen ruimte voor activiteiten die kunnen uitlopen. 
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Ik vrees dat de tweede dienst de hoofddienst wordt. 
De kerkenraad heeft gezegd geen hoofd- of bijdienst. De eerste dienst zal wat korter duren, maar 
is wel een volwaardige dienst. Ook in de tweede dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.  

Graag zoveel mogelijk gelijkende diensten, we zijn één in de Heer. Dan kunnen de predikanten 
andere zaken in het pastoraat doen. Eén dienst of twee gelijke diensten, geen onderscheid in onze 
fijne Nieuwe Kerkgemeente.  

Ik hoor vooral wat een sobere dienst *niet* is, maar wat is er wel? Kan er ook muziek zijn?  
Zeker wel, en ook in de eerste dienst wordt met de tijd van het kerkelijk jaar mee gegaan. Samen 
met de taakgroep eredienst en de werkgroep kerkmuziek willen we dit verder uitwerken.  
Er zal in beide diensten kindernevendienst zijn.  

Gezegd werd dat het de bedoeling is om met diensten van verschillend karakter te voorzien in de 
behoefte aan variatie. Nu begrijp ik dat de variatie vooral gezocht wordt in de muziek en dat bij 
beide diensten de nadruk op verkondiging komt te liggen. Is er geen behoefte aan meer variatie? 
Een kinderdienst of kerk- en schooldienst zijn ook vormen van variatie.  
De kerkenraad heeft vorig najaar gemeenteleden in het Hofje uitgenodigd om na te denken over 
variatie. Het voorstel is een basis, een uitgangspunt.  

Het is de bedoeling om bijvoorbeeld na een half jaar te evalueren.  

Ik denk dat het praktisch niet uitvoerbaar is vanwege de benodigde aantallen vrijwilligers. 
In de taakgroep JOP hebben we met elkaar geconstateerd dat het wat ons betreft goed mogelijk is.  

Vanuit de kostersgroep Hoeksteen willen slechts twee kosters mee naar de Nieuwe Kerk.  
Ivette van der Sluijs: Vandaar ook de oproep, en dat blijft niet bij vanavond: we proberen als 
kerkenraad goed te luisteren wat er nodig is. We denken dat twee diensten een antwoord zijn op 
zorg om massaliteit en de behoefte aan variatie.  
Als we daarmee goed luisteren en recht doen, dan gaan we er vanuit dat er voldoende vrijwilligers 
komen. Anders is het niet uitvoerbaar.  

Variatie kan ook per week zijn, dan blijft alleen het argument van massaliteit over.  
Mensen hebben duidelijk aangegeven dat ze per zondagmorgen iets te kiezen willen hebben. 

Ik ben bang dat de eenheid ver te zoeken zal zijn bij twee verschillende diensten. 
We zijn begonnen met één dienst, maar hebben als kerkenraad gaandeweg gekozen voor twee 
diensten. Als blijkt dat dat niet werkt moeten we er eerlijk over zijn en toch kiezen voor wat anderen 
te massaal vinden. Er zijn mensen die zeggen ook over vijf jaar willen we graag nog twee diensten 
hebben en anderen die liefst snel toegroeien naar één dienst.  

Ik heb waardering voor het werk van de kerkenraad maar kan me niet vinden in het voorgenomen 
besluit. Eén Nieuwe Kerkgemeente moet het uitgangspunt zijn. Twee diensten vind ik daar afbreuk 
aan doen. Ook ik vind peiling door handopsteken wenselijk.  
Ivette van der Sluijs: Jaap Lukasse heeft dit zojuist duidelijk uitgelegd. We horen hier vanavond de 
gemeente. U kunt uw mening ook nog schriftelijk kenbaar maken. Als we nu een peiling houden en 
de keuze van kerkenraad valt anders uit geeft het toch het gevoel van een stemming. 

Ik hoor voortdurend dat variatie de eenheid in de weg staat. Dat begrijp ik niet goed. We zijn 
allemaal verschillend. In een huwelijk zijn man en vrouw ook verschillend en ik denk dat we in de 
kerk ook best van elkaar kunnen accepteren dat we verschillend zijn. En we kunnen misschien wel 
leren van elkaar door die verschillen. 
Het ministerie heeft ook uitgesproken dat variatie de eenheid niet in de weg moet staan. Het gaat 
om variatie in dezelfde eenheid. Variatie is te vinden in incidentele diensten, in de gang van het 
kerkelijk jaar, in muziek en in de voorganger. 
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Kerkrentmeester Sam Gideonse doet een oproep aan mensen die koster of vrijwilliger in de 
Nieuwe Kerk willen worden, om zich te melden. Na sluiting van Oostkerk en Morgenster is er één 
koster meegekomen en er zijn tot nu toe geen nieuwe kosters bij gekomen. Dus als het zo 
doorgaat kunnen we met Pinksteren wel gezamenlijk starten, maar niet met twee diensten.  

Ivette van der Sluijs nodigt uit de laatste vragen te stellen, daarna wordt de avond afgerond. 

Wie bespeelt het orgel als er twee diensten zijn?  
De kerkenraad is zich ervan bewust dat het monumentale orgel beperkingen met zich meebrengt in 
het bespelen. Dit is onderdeel van de praktische zaken in het haalbaarheidsonderzoek.  

Ik beluister een verschil van beleving tussen de kerkenraad en wie hier zit. Toen we met elkaar 
begonnen was er behoefte aan variëteit omdat we vanuit vijf gemeenten kwamen. Nu we een tijd 
hier met elkaar zitten ervaar ik, en velen met mij, het als heel positief dat we hier nu als één 
gemeente zitten.  
Er wordt met applaus gereageerd op deze opmerking.  

Ik ben het eens met de vorige spreker. Ik kerk hier nu bijna twee jaar elke zondag en vind het 
geweldig dat we met zoveel mensen mogen samenkomen. Ik hoop dat dat blijft. Ik wil aandacht 
vragen voor mensen die ’s ochtends zorg nodig hebben. Het aanvangstijdstip van 9.00 uur is dan 
niet haalbaar. Terwijl als er twee diensten zijn, de vroege dienst wat betreft sfeer en inhoud 
waarschijnlijk mijn voorkeur zou hebben. Ik vraag de kerkenraad dat mee te wegen in de 
besluitvorming. 

 

Voorzitter Ivette van der Sluijs dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en het luisteren naar elkaar. 
De kerkenraad weegt alle gehoorde argumenten mee in de uiteindelijke besluitvorming.  

De bijeenkomst wordt om 21.20 uur besloten met het zingen van Lied 418: ‘God, schenk ons de 
kracht dicht bij U te blijven’. 

 
 
 
 
De kerkenraad verzoekt uw vragen en opmerkingen over het concept-besluit dat is voorgelegd, 
zowel positief als kritisch, voor 5 november in te sturen naar scriba Janneke Goudswaard. Insturen 
kan per e-mail (scriba.nkg@pgmiddelburg.nl) of per post: Jazzroute 56, 4337 XC Middelburg. 
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