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Aan de leden van de Nieuwe Kerkgemeente, 

Op maandag 19 november kwam de grote kerkenraad van de Nieuwe Kerkgemeente bijeen. 
Belangrijk agendapunt deze avond was de definitieve besluitvorming over erediensten en 
vierplekken. Via deze brief informeren we u over dit besluit. 

Vanwege het karakter van de diensten op Eeuwigheidszondag hebben we ervoor gekozen om 
deze informatie schriftelijk te geven en niet na afloop van de dienst een ‘bijpraatmoment’ te 
houden. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn, of dat u wellicht behoefte heeft aan 
gesprek. Daarom is er volgende week zondag (2 december) na de diensten gelegenheid voor 
gesprek met leden van de kerkenraad. Dit is in het Hofje, in de vergaderruimten na de keuken.  

Horen van de gemeente 
In de afgelopen tijd is de gemeente gehoord over het concept-besluit dat de grote kerkenraad in 
september heeft genomen. Het horen heeft plaatsgevonden op de gemeente-avond van 24 
oktober. Zie het verslag van deze bijeenkomst, dat eerder is verstuurd. Daarnaast hebben veel 
gemeenteleden schriftelijk gereageerd en/of mondeling hun ideeën ten aanzien van het concept-
besluit gedeeld met ambtsdragers. De kerkenraad is blij met deze betrokkenheid.  

Uit de reacties die zijn ontvangen spreekt in ruime meerderheid het verlangen om verdere 
stappen te zetten op weg naar één gemeente. Het houden van één eredienst voor de hele 
gemeente wordt gezien als samenbindend. De noodzaak voor variatie wordt breed erkend, maar 
veel gemeenteleden achten het goed mogelijk dit te realiseren door variatie in de tijd. In 
gezamenlijkheid elkaars kleur leren kennen en waarderen draagt bij aan de opbouw van een 
veelkleurige gemeente.  

Enkele gemeenteleden zien kansen in het houden van twee diensten van verschillend karakter 
(opeenvolgend in de Nieuwe Kerk of tegelijkertijd in twee gebouwen). En er zijn enkele 
gemeenteleden die nadrukkelijk pleiten voor het langer dan tot Pinksteren openhouden van twee 
of drie kerkgebouwen, en daarmee voor het houden van meerdere diensten op zondagmorgen.  

Gesprek in de kerkenraad 
Tijdens de vergadering is door de kerkenraad in kleine groepen gesproken over de reacties die 
naar voren kwamen uit het horen, en de weging van de reacties. Vervolgens was er een plenair 
gesprek. Hierbij was gelegenheid voor ieder persoonlijk om zijn of haar mening te geven ten 
aanzien van de elementen van het concept-besluit, te weten: 

- twee zondagmorgenvieringen in de Nieuwe Kerkgemeente 
- twee opeenvolgende vieringen in de Nieuwe Kerk 
- sluiting van Hoeksteen en Hofpleinkerk per dezelfde datum 
- Pinksteren 2019 als ingangsdatum van de nieuwe situatie 

Uit deze gespreksronde kwam naar voren dat een grote meerderheid van de kerkenraad, alles 
overwegende, meent dat het concept-besluit van september niet onverkort kan worden 
doorgevoerd. Na een korte schorsing is overgegaan tot stemming. Er waren veertig 
ambtsdragers aanwezig. Daarmee is het quorum ruim behaald. 

 



 

 

Besluit 
Er is gestemd in drie rondes: 

• Een ruime meerderheid (4 voor, 36 tegen) stemde tegen het bekrachtigen van het concept-
besluit van 3 september (twee vieringen in de Nieuwe Kerk met ingang van Pinksteren).  

• Een ruime meerderheid (4 voor, 1 onthouding, 35 tegen) stemde daarna tegen het voorstel 
om vanaf Pinksteren twee diensten te houden in twee kerkgebouwen, namelijk de Nieuwe 
Kerk en de Hofpleinkerk. (Vanwege de status van het verkoopproces van verkoop van de 
Hoeksteen is openhouden daarvan niet overwogen.) 

• Een ruime meerderheid (38 voor, 2 onthoudingen) stemde vervolgens voor het 
voorstel om vanaf Pinksteren 2019 als Nieuwe Kerkgemeente samen te komen in één 
viering in één gebouw, namelijk de Nieuwe Kerk. (Dit houdt in dat Hoeksteen en 
Hofpleinkerk beide zullen worden gesloten en verkocht.) 

De kerkenraad is verheugd dat het besluit over de toekomst van onze wijkgemeente met een zo 
grote meerderheid kon worden genomen.  

Uitwerking 
De komende maanden zal verdere uitwerking op diverse onderdelen plaatsvinden. Daarbij zal 
aandacht zijn voor het invullen van de behoefte aan kleinschaligheid, bijvoorbeeld door het 
realiseren van een beeldverbinding met de Nieuwe Kerk in het Hofje, en/of het houden van 
kleinschalige vieringen op andere momenten.  
De inzet van beeldprojectie in de diensten zal opnieuw worden geagendeerd naar aanleiding van 
de ingekomen reacties over dit punt. Er zal aandacht zijn voor de wijze waarop variatie in de tijd 
op een passende manier kan worden gerealiseerd. En allerlei praktische zaken zoals autodienst, 
parkeren en koffiedrinken moeten goed worden geregeld.  

Afscheid van gebouwen 
Naast deze ontwikkelingen in het kader van verdere opbouw van de Nieuwe Kerkgemeente 
realiseert de kerkenraad zich terdege dat het besluit ook veel verdriet met zich meebrengt.  
Gemeenteleden van de voormalige wijk Centrum hebben het gebruik van hun gebouw ingrijpend 
zien veranderen, en er zal nog meer veranderen. Gemeenteleden uit de oude wijken Oostkerk en 
Morgenster hebben twee jaar geleden afscheid genomen van het gebouw dat hen zo vertrouwd 
was. En gemeenteleden van de voormalige wijken Hoeksteen en Hofpleinkerk staan in de nabije 
toekomst voor de stap om afscheid te nemen van hun kerkgebouw, en vertrouwd te raken op een 
nieuwe plek. Want vanaf Pinksteren 2019 zullen beide gebouwen buiten gebruik gesteld worden, 
en zo mogelijk verkocht. Vanzelfsprekend zal er aandacht zijn om dit proces zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Dat geldt zowel in eredienst als pastoraat, als ook in praktische zaken.  

Tot slot 
De algemene kerkenraad besloot in november 2016 om per 1 januari 2017 vijf wijken samen te 
voegen tot één wijkgemeente, de Nieuwe Kerkgemeente. Voor de kerkenraad van de Nieuwe 
Kerkgemeente is dit het vertrekpunt geweest. Ons doel is die ene gemeente, in al haar 
veelkleurigheid, zo goed mogelijk opbouwen.  
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.  

De kerkenraad hoopt op uw en jouw betrokkenheid.  

Namens de kerkenraad,  
 
Ivette van der Sluijs, voorzitter 
Janneke Goudswaard, scriba 


