
 

 

Notulen van de Gemeenteavond op 15 juni 2016 in het Kruispunt 

Voorzitter : Adriaan van Zanten 
Notulist : Klaas van der Lugt 

 

Opening vergadering: 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, ook de mensen die meeluisteren via de kerkradio. De 
agenda wordt iets aangepast. Voor de pauze worden de verslagen en financiële jaarverslagen 
behandeld en na de pauze worden de gebouwen besproken. Er wordt afgesloten met een rondvraag. 

Ds. Hugo Habekotté leest een gedeelte uit Marcus 4: 35-41 (De storm op het meer), en. verhaalt over 
de storm waarin wij ons als gemeente lijken te bevinden. Hij roept de gemeente op moedig te zijn en 
te vertrouwen op God. Want ook al lijkt het of Hij slaapt, Jezus is in ons midden. Door op Hem te 
vertrouwen zal onze storm gaan liggen en komen we als gemeente in rustiger vaarwater. Hugo gaat 
ons voor in gebed. Draagt de gemeenteleden op van wie het leven als gevolg van ziekte in een storm 
lijkt te verkeren en vraagt om de vergadering te zegenen. 

Verslagen van de gemeentevergaderingen: 
De verslagen van 28 februari en 25 april worden doorgenomen. Er is verzuimd om het verslag van 14 
april op de agenda te zetten. Dit wordt op de gemeenteavond in het najaar besproken. Het verslag 
staat al wel in concept op de website van de PGMaasdijk. 
N.a.v. het verslag van 28 feb. merkt dhr. W. v.d. Kruk op dat zijn opmerking op blz. 3 niet bedoeld 
was om de predikantensalarissen als heel hoog af te schilderen, maar dat deze in het verband gezien 
moesten worden met de andere posten. 
N.a.v. het verslag van 25 april merkt dhr. Noordam op dat wel de personen genoemd worden die iets 
naar voren gebracht hebben, maar dat hiervan geen verslag gedaan wordt in de notulen. De 
voorzitter zegt toe dat er getracht zal worden om dit in het vervolg kort samen te vatten. 
Beide verslagen worden met opmerkingen onder dankzegging van de notulist Petra Scheffers 
goedgekeurd. 

(Financiële) jaarverslagen: 
Jaarverslag van het college van jeugdouderlingen: Het jaarverslag wordt zonder op- en aanmerkingen 
door de vergadering goedgekeurd. 
Jaarverslag van het college van diakenen: Het jaarverslag wordt zonder op- en aanmerkingen door de 
vergadering goedgekeurd. 
Financieel jaarverslag van het college van kerkrentmeesters: Het financieel jaarverslag wordt zonder 
op- en aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 

Mededelingen: 
Simon de Bruijn blijft aan als diaken. Simon was penningmeester en zal deze taak overdragen aan 
Arend Looye. Henk van der Ende wordt voorzitter van de Diaconie. Simon zal de diaconie 
vertegenwoordigen in de kleine kerkenraad.  
Wilco Vahrmeijer heeft zich bereid verklaard om wijkouderling te worden. 

Kerkgebouwen: 
De kerkenraad heeft 5 brieven ontvangen van gemeenteleden die hun bezorgdheid uiten over het 
besluit van de kerkenraad met betrekking tot de kerkgebouwen. Er is ook een bezwaar ingediend 
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door een lid van onze gemeente bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en 
Geschillen van de PKN in de provincie Zuid-Holland. De kerkenraad is in afwachting van de uitspraak. 
Er zijn 6 gemeenteleden die spreektijd gevraagd hebben. Hier volgt een korte samenvatting van dat 
gene wat zij gezegd hebben: 
Dhr. A. Vellekoop: Hij vindt het onbegrijpelijk dat de kerkenraad voor de duurste variant heeft 
gekozen, dwars tegen het advies van de CTK in, wat in zijn ogen getuigt van slecht rentmeesterschap. 
Dhr. W Doelman: Leest een brief voor van dhr. Van Oudenaarden die stelt dat hij niet begrijpt dat het 
advies van de leden die tot twee maal toe geadviseerd hebben om met het Kruipunt door te gaan, is 
genegeerd. Hij roept de kerkenraad op haar besluit te herzien. 
Mevr. M. Beekenkamp: Zij spreekt  namens haar ouders hun teleurstelling uit over het besluit van de 
kerkenraad, het is een gebrek aan visie. Ze vinden het niet juist om de jeugd op te zadelen met een 
duurdere oplossing en stellen dat de keuze van de kerkenraad niet toekomstgericht is. 
Mevr. J. Korenbloem: Het bevreemdt haar dat de kerkenraad het advies van de CTK naast zich heeft 
neergelegd zonder daar een goede reden voor te geven. Vindt dat gelden beter besteed kunnen 
worden aan het pastoraat dan aan op termijn een te groot en te duur kerkgebouw. 
Dhr. C. Noordam: Is zwaar teleurgesteld in de gang van zaken rondom de besluitvorming over de 
kerkgebouwen en heeft om die reden een bezwaarschrift ingediend bij het Regionaal College voor de 
Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN in de provincie Zuid-Holland. In het 
bewaarschrift stelt dhr. Noordam dat het onbegrijpelijk is dat de kerkenraad voor een gebouw heeft 
gekozen dat het minst toekomstbestendig is, dat het duurst is in beheer en dat een grote post 
uitgesteld onderhoud heeft. 
Dhr. L. Noordam: Vind dat de kerkenraad de rapporten van de CTK en de uitslag van de 
ledenraadpleging naast zich neergelegd heeft. Vindt dat de emoties het hebben gewonnen van de 
ratio. 

De voorzitter verwoordt het proces dat tot het besluit van de kerkenraad m.b.t. de gebouwen heeft 
geleid. Uiteindelijk lagen er twee rapporten van de CTK waarin duidelijk werd dat wanneer je alle 
inkomsten en uitgaven over een periode van 15 jaar tegen elkaar wegstreept, het verschil over die 15 
jaar terugbracht is tot € 37.000. Circa € 2400,- p/j in het voordeel van Het Kruispunt. Dit was voor een 
aantal kerkenraadsleden de reden om niet louter op financiële gronden te kiezen. Er waren ook 
kerkenraadsleden die voor de Hoesteen kozen om te voorkomen dat we met een gebouw bleven 
zitten dat vervolgens de status gemeentemonument zou krijgen.  
Andere elementen die moeilijker definieerbaar zijn zoals risico’s en welk kerkgebouw vind ik het 
prettigst e.d. zijn meegenomen in de afwegingen. Dit heeft er toe geleid dat een meerderheid van de 
leden van de kerkenraad gekozen heeft voor het openhouden van De Hoeksteen en het afstoten van 
Het Kruispunt.  
De kerkenraad was op het moment van stemming niet op de hoogte van de stemverhouding van de 
ledenraadpleging. Dit was, zoals het gehele besluitvormingsproces, vooraf gedeeld met de 
gemeenteleden. De kerkenraad heeft zodoende zonder last of ruggenspraak haar besluit naar eer en 
geweten genomen. De kerkenraad wacht nu eerst de uitspraak af van het Regionaal College voor de 
Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN in de provincie Zuid-Holland. 
 
Opmerkingen en vragen: 
Dhr. H. Verhagen: Het lijkt wel alsof het kerkgebouw van onze persoonlijke voorkeur het 
belangrijkste in ons geloofsleven is en niet God en de onderlinge liefdeband. Laten we vooral de 
eenheid bewaren en een kerk zijn waar onze kinderen ook nog willen komen. 
Dhr. C. Noordam: Noemt dat hij nog een tweede aanvullend bezwaar heeft ingediend bij het 
Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen, waarin hij bestrijdt dat het beluit 
van de kerkenraad conform de regels van de kerkorde is genomen. De voorzitter geeft een 
toelichting op de procedure en wacht ook hierin de uitspraak van het College af. 
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Mevr. C. Huisman: Het is onduidelijk hoe de ledenraadpleging meegewogen is in de besluitvorming 
van de kerkenraad. De voorzitter antwoordt dat het besluitvormingsproces in de ledenvergadering 
van februari besproken is en dat de gemeente een positief advies had afgegeven. 
Dhr. A. Vellekoop: Benadrukt dat de kerkenraad zelfstandig een besluit had moeten nemen en dat 
een ledenraadpleging overbodig was. 
Mevr. J. Vreugdenhil : Vindt dat er geen antwoord wordt gegeven op de vraag waarom de 
kerkenraad niet achter het rapport van de CTK is gaan staan. De voorzitter benadrukt dat uit de 
rapporten van het CTK bleek dat het verschil over 15 jaar tussen beide gebouwen was teruggebracht 
tot € 2400 p/j. Op dit moment is dat 0,7% van de exploitatiebegroting. Voor een aantal 
kerkenraadsleden was dit een aangrijpingspunt om andere zaken zwaarder te laten wegen, zoals 
welk kerkgebouw vind ik het prettigst e.d. of een meer strategische keuze. 
Dhr. Beishuizen: Begrijpt niet waarom er bij het Kruipunt moet worden bijgebouwd. De voorzitter 
antwoordt dat uit het programma van eisen en wensen duidelijk was geworden dat met name bij de 
zondagsviering er onvoldoende ruimte is voor de kinderoppas, de kinderkerk en de jeugdkerk  
samen. 
Mevr. J. Pontier: Vraagt zich af of de kerkenraad alles gehoord hebbend, terugkomt op haar 
beslissing en het proces om tot een afgewogen keuze te komen, opnieuw gaat doen. De voorzitter 
antwoordt dat er geen spoorboekje bestaat waarin wordt aangegeven hoe het proces voor het 
afstoten van een kerkgebouw moet plaatsvinden. De kerkenraad heeft zich laten adviseren door de 
gemeenteadviseur van de PKN. Wel evalueert de kerkenraad steeds de genomen stappen. 
Adviezen/meningen uit de gemeente worden daarin meegenomen. In genoemd besluit is ook een 
voorwaarde opgenomen, lukt het niet dan volgt bijstelling van het besluit. 
Petra Scheffers. Vindt evenals mevrouw Pontier dat de kerkenraad moet nadenken of zij wel een 
goed en afgewogen besluit heeft genomen m.b.t. de gebouwen. 
Dhr. L. Noordam vraagt naar de gang van zaken m.b.t. de bevestiging van ambtsdragers in de 
pinksterdienst. De voorzitter antwoordt dat in deze dienst bij de bevestiging van ambtsdragers er iets 
is misgegaan, maar benadrukt dat het mensenwerk blijft en dat er dus weleens vergissingen  
gemaakt worden. De voorzitter roept op om toch vooral vergevingsgezind te zijn en elkaar niet de 
maat te nemen (één ouderling zat in de kerk op het moment dat hij herbevestigd moest worden, 
maar bij nader onderzoek bleek hij NIET herbevestigd te moeten worden omdat hij bijgetekend had 
voor het 7e en 8e jaar van het dienstambt. Herbevestiging is dan niet de gewoonte). 
Dhr. J.de Jong: Vraagt of er nog censura morum plaats vindt binnen de kerkenraad voor de 
avondmaalsviering. De voorzitter neemt dit mee naar de kerkenraad. 
Dhr. A. Vellekoop: Refereert aan een situatie waarin bij de afkondigingen genoemd werd dat een 
gemeentelid was overleden, en dat de gastpredikant daar niet van op de hoogte was. De voorzitter 
antwoordt dat in de consistorie de afkondigingen worden voorgelezen. Juist om als dienstdoende 
ambtsdragers en dominee informatie met elkaar te delen en vast te stellen of alles juist en volledig is 
weergegeven.  

Sluiting: 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering met gebed. 

Van deze gemeenteavond is een geluidsopname beschikbaar. Deze is te beluisteren via 
https://www.kerkomroep.nl/#kerk.php?mp=21384, opname Kruispunt d.d. 15 juni 2016. 
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