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Notulen van de Gemeenteavond op 10 juni 2015 in het Achterom 

 

Voorzitter: Adriaan van Zanten 

Notulist: Petra Scheffers      

  

 

1. Opening 

De voorzitter heet aanwezigen welkom op de eerste gemeenteavond van deze week. Volgende week 

maandag de 2
e
 avond en die vindt plaats in de kerkzaal.  De vergadering wordt geopend met het lezen uit de 

bijbel, Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 en aansluitend een gebed. 

 

2. Verslag 26 november 2014 

Het verslag van de gemeenteavond van 26 november wordt doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over 

pagina 1 en 2. 

Pagina 3, laatste alinea merkt Simon vd Ende op dat zoals het in notulen staat uitsluitend op grond van 

cijfers een keuze gemaakt gaat worden. Keuze zal gemaakt worden op basis van meer factoren, in ieder 

geval meer dan alleen cijfers. Het zijn notulen en de nuances van de weergave van het gesprek worden vaak 

niet weergegeven. 

De wijze van vieren van het Heilig Avondmaal staat niet op de agenda voor vanavond, maar zal als 

mededeling terugkomen. Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden onder dankzegging 

vastgesteld. 

 

Mededeling: De vorm van vieren van het avondmaal blijft voorlopig ongewijzigd. Wel gaat de kerkenraad na 

de zomer nadenken over een andere vorm van vieren. De tafelviering in het Kruispunt verloopt volgens de 

Diakenen nog niet optimaal en ook het aantal gemeenteleden van de tafelviering neemt af. 

 

3. De financiële jaarcijfers 2014 van de diaconie, de jeugd en de kerk  

Jaarcijfers 2014 Diaconie  

Simon de Bruijn geeft een toelichting op de jaarcijfers van de Diaconie 

De inkomsten zijn wat lager, omdat collectes iets minder hebben opgebracht dan in 2013. Er is op de 

balans meer overgehouden onder de streep dan in 2013. Deze reservering is voor de grote 

kostenpost in 2015 en dat betreft vervanging van de  kerkradio van analoog naar digitaal 

Wim Pontier informeert wat ‘Bijdrage Levend Geld’ betekent? Simon merkt op dat het onder andere 

collectes zijn.  Gerichte collectes met een doel vallen onder door te zenden collectes. Door te zenden 

collectes, zijn Zendingscommissie etc. Levend geld collectes zijn voor de Diaconie 

Wim merkt op dat de kern van zijn vraag is het verzoek duidelijke communicatie naar de gemeente. 

De reden van het gebruik van meer administratieve termen in plaats van ´mensentaal´ is omdat PG 

Maasdijk verplicht is te werken met een vast format wat betreft het aanleveren van jaarcijfers. 

Verder zijn er geen vragen en de jaarcijfers van de Diaconie van 2014 worden vastgesteld. 

 

Jaarcijfers 2014 Jeugd 

Annelies Looije licht de jaarcijfers 2014 van de jeugd toe. Er zijn goede collectes voor de jeugd 

ontvangen evenals een mooie gift vanuit de Happy Valley aan diverse Maasdijkse verenigingen en 

hierin mocht ook de kerk meedelen. 

 

Wim Pontier vraagt wat de uitgaven van € 1.600 voor onder de klok zijn? Dit zijn uitgaven, zoals 

inrichtingskosten van de oude kosterswoning en catering voor de ruimte waar club en catechese 

gehouden wordt. Afgelopen seizoen is een nieuwe vorm van jeugdwerk aangeboden en dit is goed 

ontvangen. Er zijn verder geen vragen meer en de jaarcijfers 2014 van de Jeugd wordt vastgesteld. 



 

Jaarcijfers 2014 Kerk 

De toelichting op de jaarcijfers van de kerk is reeds meegeleverd met de agenda en andere 

vergaderstukken om deze van te voren te lezen. De cijfers laten een fors tekort zien en dat groeit.  

Het bewustzijn hiervan is er zeker bij de kerkenraad en ook dat iets dient te gebeuren met de 

gebouwen. Voor 2017 is het streven naar een sluitende begroting. Tekorten zijn te dragen vanwege 

financiële reserves en nog niet iedere keer extra te vragen aan gemeenteleden. 

Er zijn geen vragen over de cijfers. Wim Pontier heeft wel een opmerking of de gemeente niet 

afwachtend is, want waaraan wordt geld gegeven? Wat gaat er precies gebeuren? En gezien de 

reserves op de balans hoezo dan meer geven? Wim kan deze houding van gemeenteleden wel 

voorstellen. 

 

De voorzitter merkt op dat vermindering van kosten een optie is. Hebben we twee predikanten 

nodig of kunnen we in de toekomst af met 1 predikant en een fulltime kerkelijk werker? Vanuit de 

zaal wordt opgemerkt dat met een tekort 1 gebouw en 1 dominee en dan is alles voor elkaar. Dat is 

een negatieve boodschap. De begroting dient een duidelijke toelichting te bevatten evenals de 

jaarlijkse kosten als gemeente. Wat willen we bereiken als gemeente en wat hebben we daarvoor 

nodig?  

 

Volgens Leen van der Hoek kan de rekensom pas gemaakt worden als duidelijk is wat we als 

gemeente willen. Als er geld nodig is, komt het ook. Het geld is niet de grootste zorg. Eerst een 

duidelijk plan dan komt het geld vanzelf. 

 

Voor het lopende jaar (2015) is een dreigend tekort en overwogen zou kunnen worden om 

gemeenteleden te vragen naar  wie in staat is een extra bijdrage te doen. 

Als iedereen zijn/ haar plicht weet vanuit de vrijwillige bijdrage is er geen tekort.  

De voorzitter vat samen dat van te voren de plannen naar de toekomst duidelijk gemaakt moeten 

worden, de gemeente dit plan wil steunen en ook financieel garant voor staan met elkaar.  

 

Nadat er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn wordt het financieel verslag 2014 van de kerk 

vastgesteld. 

 

4. De plaatselijke regeling inzake het zegenen van relaties 

In mei en oktober 2014 is het onderwerp uitgebreid besproken in een gemeenteavond. Tussendoor is het 

regelmatig besproken in de kerkenraad om een standpunt in te nemen om consensus te bereiken en dat is 

uiteindelijk niet gelukt. Voorzitter leest de ‘Verklaring verruiming plaatselijke regeling in zake zegening 

relaties van gelijk geslacht’ voor. 

 

“Op grond van de gemeenteavonden en de onoverbrugbare tegenstellingen die daarbij aan het licht zijn 

gekomen, acht de Kerkenraad het niet verstandig op korte termijn een besluit te nemen aangaande het 

zegenen van relaties van gelijk geslacht.  

Dit na langdurig en intensief beraad binnen de Kerkenraad als geheel.  

De  Kerkenraad stelt voor de besluitvorming hierover uit te stellen tot een nader te bepalen tijdstip. Tot die 

tijd zal de Kerkenraad  doen wat in haar vermogen ligt om het gesprek ten aanzien volledige acceptatie van 

homo’s en lesbiennes binnen de kerkelijke gemeente te bevorderen.  

Het mag duidelijk zijn dat de kerkenraad de uitkomst betreurt, echter besluitvorming op dit moment zou de 

eenheid van de gemeente ernstig kunnen schaden”. 

Aldus besloten in de Kerkenraad, d.d. 14 april 2015.  

 



Tjerk Prins pzn. merkt op dat de kerkenraad niet tot een eensluidend oordeel is gekomen. Is de kerkenraad 

wel voor?  

Er zijn onoverbrugbare tegenstellingen, maar wel bevorderen om het als kerkenraad geaccepteerd te 

krijgen. Acceptatie homo’s/ lesbo’s is anders dan een kerkelijk huwelijk. De angel zit in kerkelijk huwelijk en 

die wil de kerkenraad wegnemen. Impliciet behelst de verklaring wel de beslissing om te laten als het is.  

 

Ar Verduijn: Is er binnen kerkenraad volledige acceptatie? De voorzitter antwoordt dat de Kerkenraad zegt: 

“Geen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en beijveren gelijkstellen”.  Er zijn wel bewegingen 

die wereldwijd zijn en de een vindt dat prettig en ander niet, constateren we ook binnen onze gemeente. Er 

is geen draagvlak binnen onze gemeente.  

 

Dhr. Hofland leest notitie voor. Aanvullend hierop zegt de voorzitter dat er steeds met respect gesproken is.  

 

5. Het concept beleidsplan 2015-2018 

De afgelopen tijd heeft de kerkenraad (40 man/ vrouw, divers in leeftijd) zich gebogen over de vraag 

welke waarden/ richtingen vinden we belangrijk voor de toekomst? Vanavond wordt een inkijk 

gegeven in het beleidsplan door middel van een presentatie (bijlage). Het beleidsplan is nog niet 

helemaal af, maar zal na de zomer vastgesteld worden. 

 

Opmerkingen naar aanleiding van het gepresenteerde. 

‘…Gehoorzaam aan de Schrift..’ gaat voor Ar Verduijn te ver. De bijbel is belangrijk, maar 

gehoorzaam zijn… Ds. Habekotté stelt voor om gehoorzaam aan te passen in horen/ luisteren klinkt 

sympathieker, anders wordt het een moeten. 

 

Verder vraagt Ar Verduijn zich af  waar is de vrijzinnige poot binnen PKN? Hiermee wordt vrijzinnigen 

uitgesloten. Concordia is aparte vereniging die niet ons beleidsplan hebben. Dit wil niet zeggen dat 

zij/ wij niets met hen te maken hebben. Concordia is ook PKN onder ons. Allen broeders en zusters. 

Ar Verduijn vindt de visie te smal. 

De voorzitter merkt op dat het niet de persoonlijke visie is van de voorzitter, maar de visie van de 

voltallige kerkenraad. Als ook dat alles dat loopt niet beschreven staat in het beleidsplan, zoals het 

vieren en beleven in 110 diensten. 

 

De speerpunten algemeen beleid (algemeen).  

- Een kerkgebouw onttrekken aan eredienst. A.s. maandag 15 juni is er een eerste bijeenkomst 

hierover.   

- Kerkrentmeesters met goede doelen begroting sluitend krijgen 

- Hoe gaan werken met een kleinere kerkenraad? De kerkenraad bestaat nu uit 40 

kerkenraadsleden en 2 predikanten. Daarnaast zijn 12 pastoraal medewerkers  actief in de 

wijken.  

 

6. Rondvraag 

Tjerk Prins pzn. informeert naar de kerkklok van de Hoeksteen die al enige tijd stilstaat. Mario 

Hofland herkent de ergernis die dit oproept, omdat het te lang duurt. Sinds het ingaan van de 

zomertijd is de klok kapot. Tussentijds wel gerepareerd, maar na 2 weken weer defect. De klok is van 

de gemeente Westland. Communicatie binnen het ambtelijk apparaat is soms lastig. Helaas gaat het 

niet altijd met die snelheid die ook de kerkrenmeesters zouden willen, omdat we afhankelijk zijn van 

beschikbaarheid van de klokkenman en levering van juiste onderdelen. Hedenmiddag is het bericht 

ontvangen dat de klok binnen 2 weken gerepareerd zal worden. 

 

Wim Pontier mist in het beleid ‘Toerusting’. De voorzitter antwoordt dat dit is opgenomen. Was in 

de presentatie niet zichtbaar, vanwege de keuze op toekomstgerichtheid in de presentatie. 



Aanvullend vraagt Wim hoe als gemeente hierover meedenken? In september is het plan 

beschikbaar en kan het desgewenst verspreid worden onder gemeenteleden. 

 

Wim Pontier merkt verder op dat de kern van het beleid  is verwoord. Wat is typerend voor de 

gemeente Maasdijk dat wordt hierin gemist. Een warme gemeente bijvoorbeeld hoe we willen zijn? 

Ds. Habekotté vraagt aan Wim wat hij zelf belangrijk zou vinden en dat zou willen delen?  

 

Wim komt is niet enthousiast over elke dienst. Het inspireert niet altijd. Er gaat regelmatig wat mis 

en hij durft niet snel iemand mee te nemen. Zijn wij een gastvrije gemeente en bieden een open 

welkom naar mensen?  

Riet vd Bogert benoemt het voorbeeld dat zij recent iemand van ’s Gravenzande heeft gesproken die 

Maasdijk wel als warme gemeente ervaart.  

 

Leen van der Hoek vraagt naar ten aanzien van kinderdiaconaat in hoeverre scholen hierbij 

betrokken worden. De Startdienst gaat losgekoppeld worden van de scholendienst. Scholendienst is 

kinderdienst. Een Scholendienst is niet direct gekoppeld aan een Zendingsdienst. 

 

Ard Verduijn merkt op dat het geen volledig beleidsplan is. Het is een beleidsplan dat alle PKN 

kerken onderschrijven. De voorzitter merkt op dat dit onjuist is. Het is ons eigen beleidsplan. 

Vanzelfsprekend worden andere beleidsplannen ook ingezien. Opzet is conform PKN vertaald naar 

onze eigen gemeente.  We zijn met elkaar gemeente. Het is niet het beleidsplan van de kerkenraad, 

maar gezamenlijk onze  schouders er onder zetten. 

 

Mw. Adri Vellekoop, deelt haar gedachte met ons. ‘Wil je iets ontvangen dan ook zelf iets geven’.  

 

Gerrit Noordam vraagt of de mensen die de auto’s op de stoep voor de kerk zetten,  benaderd zijn 

om te vragen de auto niet op de stap, maar van de stoep te zetten. Cor van der Kruk antwoordt dat 

deze vraag elke gemeenteavond terugkomt en dat de mensen om wie het gaat al meerdere keren 

gevraagd is om de auto’s niet op de stoep te plaatsen.  

Arend Vreugdenhil heeft een praktische oplossing. 3 Maasdijkers zetten de eigen auto op de 

betreffende plaatsen en halen deze op zondagmorgen om 9.00 uur weg.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inzet en hoopt iedereen maandagavond 15 

juni weer te zien op de gemeenteavond over toekomst kerkgebouwen. Er is geen agenda voor a.s. 

maandag. De Commissie Toekomst Kerkgebouwen presenteert uitsluitend het rapport en donderdag 

2 juli a.s. krijgt de gemeente gelegenheid tot vragen stellen.  

   

7. Sluiting          

De voorzitter sluit de vergadering met een gebed. 


