
 

 

Notulen van de Gemeenteavond op 30 november 2016 in het Kruispunt 

Voorzitter : Adriaan van Zanten 
Notulist : Klaas van der Lugt 

 

Opening vergadering 
De gemeenteavond wordt geopend met een interactief gedeelte door ds. Habekotté . Hierbij worden 
de gemeenteleden uitgenodigd om de kerkzaal rond te gaan lopen tot zij een teken krijgen om stil te 
staan. Op dat moment werd de gevraagd gesteld: ‘Waar wilt u op 30 november 2017 zijn?’ Men gaat 
hierover in gesprek met de dichtst bij zijnde persoon. Na enkele minuten loopt iedereen weer verder. 
Opnieuw wordt de gemeenteleden gevraagd stil te staan. De volgende vraag luidt: ‘U hebt net met 
iemand gesproken over de toekomst (30 november 2017). Wat is er volgens u nodig om daar te 
komen?’ Weer gaat men met elkaar in gesprek. Na enkele minuten loopt iedereen weer verder. Voor 
de laatste keer wordt men gevraagd te stoppen. Ds. Habekotté leest een gedeelte uit het verhaal van 
de uittocht in de woestijn, over het volk dat murmureert en in opstand komt tegen Mozes en de 
leiders van het volk! ‘Waren we maar in Egypte bij de vleespotten gebleven!’ Vervolgens wordt de 
vraag gesteld: Wie wil er iets zeggen over de gesprekken die hij/zij heeft gehad?  
Samenvattend geven de aanwezige leden aan dat het proces van de gebouwen niet mag leiden tot 
het uiteenvallen van de gemeente. Dat de eenheid belangrijker is dan de keuze voor het ene of 
andere gebouw. 
De vergadering wordt geopend met gebed. 

Verslagen van de gemeentevergaderingen 
De verslagen van 15 juni en 11 oktober worden doorgenomen. T.a.v. het verslag van 11 oktober:  
Dhr. J. Sonneveld merkt op dat alleen dhr. C. Noordam bezwaar gemaakt heeft, en niet hijzelf en dhr. 
Doelman. Dhr. S. v.d. Ende merkt op dat de cijfers uit de presentatie van de voorzitter van de 
kerkrentmeesters naar zijn mening niet correct zijn. Wim Pontier zegt toe contact op te nemen om 
de cijfers te verhelderen. Dhr. A. Vellekoop merkt  naar aanleiding van de opmerking van dhr. J. 
Buitelaar betreffende het niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de RCBBGZH1 het volgende op: 
Laat de kerkenraad hier voorzichtig mee zijn. Dit kan ook negatief uitgelegd worden. De voorzitter 
antwoordt dat inmiddels de termijn om in beroep te gaan is verstreken.  Beide verslagen worden met 
opmerkingen goedgekeurd. 

Begrotingen 2017 
De begroting van het college van jeugdouderlingen: Annelies Looye geeft een korte toelichting op de 
begroting. Deze wordt zonder op- en aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 
De begroting van het college van diakenen: Arend Looye geeft een korte toelichting op de begroting. 
Deze wordt zonder op- en aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 
De begroting van het college van kerkrentmeesters: Wim Pontier geeft een korte toelichting op de 
begroting. T.a.v. de kosterswoning wordt de vraag gesteld waarom de kerkenraad deze niet verhuurt 
aan de fam. Koster. Wim Pontier geeft aan dat, zolang er nog geen keuze voor een kerkgebouw 
gemaakt is, er geen verplichtingen zoals het verhuren van de kosterswoning aangegaan  worden. Met 
betrekking tot de actie Kerkbalans 2016: 90% van de toegezegde bedragen is binnen. Dit is conform 
de verwachting. Actie Kerkbalans 2017 heeft als thema: Mijn kerk verbindt. Wim Pontier spreekt de 
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hoop uit dat dit ook voor onze gemeente op zal gaan en dat dit ook in de bijdragen tot uiting zal 
komen. Mw. P. Scheffers vraagt nadere toelichting over de 90% die binnen is. 
Dhr. Pontier licht toe dat er € 180.000 toegezegd is en dat hiervan 90% binnen is. Zonder verdere 
opmerkingen wordt deze begroting goedgekeurd. 

Nieuws uit 
Het jeugdwerk: 
Jeugdouderling Annelies Looye doet verslag van de activiteiten met de jeugd. De kinderkerk is een 
pilot gestart om de tijd van de kinderkerk te verlengen, de zgn. kinderkerk XL. Voor de 12-tot 16-
jarigen is er jeugdkerk en dit loopt goed. Er zijn 20 tot 30 jongeren per keer aanwezig. Het clubwerk 
‘onder de klok’: Om de 2 á 3 weken komen ongeveer 12 jongeren bij elkaar om met elkaar te koken, 
te eten en te praten. Er worden creatieve dingen gedaan zoals houtbewerking en kerststukjes 
maken. De Youth Alpha, beslaat 10 avonden en 1 dag, en hier wordt met de jeugd over geloofszaken 
gepraat. Deze cursus is kort geleden afgerond en succesvol verlopen. Er is een vervolgcursus hierop, 
nl. Alpha XL. Hierin is geen taak weggelegd voor de jeugdouderlingen, maar dit wordt wel door hen 
ondersteund. 
 
De pastorale raad: 
Ouderling Marjan Hofland doet verslag van de activiteiten van de pastorale raad: Vanaf mei 2016 is 
er het één en ander veranderd wat betreft de wijkverdeling. Voorheen was de gemeente opgedeeld 
in 12 wijken, waarbij er voor iedere wijk een ouderling, een pastoraal medewerker en een wijkdame 
beschikbaar waren. (en 1 diaken per 2 wijken) 
Sinds de wisseling van de wacht van ambtsdragers hebben we te maken met een kleinere 
kerkenraad. Er zijn meer mensen afgezwaaid dan er nieuwe zijn aangetreden. 
Nu bestaat de gemeente uit 4 wijken (er zijn dus 3 wijken uit de oude situatie samengevoegd tot 1 
wijk). Per wijk is er een wijkteam aangesteld die bestaat uit 1 of 2 ouderlingen, 2 of 3 pastoraal 
medewerkers, 2 wijkmedewerkers en 1 diaken. Als het goed is heeft u allemaal een nieuwe 
gemeentegids ontvangen met een foto erin van uw wijkteam. Zodoende weet u wie u aan kunt 
spreken als u iets te vragen, te melden of op te merken heeft. 
Het betekent wel dat er met minder mensen hetzelfde werk gedaan moet worden. Dit gaat natuurlijk 
niet lukken, we zijn allemaal vrijwilligers met meestal niet méér tijd als we voorheen hadden. We 
willen ons wel graag inzetten voor de mensen die in onze wijk zitten en onze aandacht nodig hebben. 
Het heeft wel als consequentie dat de leeftijd van 75 jaar waarop de mensen bezocht werden met 
hun verjaardag verhoogd wordt naar 80 jaar. Veel 75 plussers zijn nog zeer vitaal, maar mocht dit 
niet zo zijn zullen we ze zeker niet vergeten ook als ze nog geen 80 zijn. De 80-jaar grens wordt vanaf 
september 2016 gehanteerd. 
Een aantal weken geleden was er na de Pastorale Raad aansluitend een avond over Luther, volgend 
jaar is het 500 jaar geleden dat hij zijn stellingen op de deur van de slotkapel spijkerde. Luther wilde 
met zijn 95 stellingen niet alles onderuit halen maar wilde graag dat het gesprek op gang zou komen. 
Met elkaar in gesprek gaan, dat is wat wij binnen onze wijk mogelijk willen maken. Persoonlijke 
gesprekken bij mensen thuis maar ook ontmoetingsavonden met meerdere mensen tegelijk in 
huiselijke sfeer, waarbij we open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan over ons geloof, de 
kerk en alles wat ons bezighoudt. 
Zo willen we met elkaar gemeente van Christus zijn. Vandaag las ik (Marjan HP op de 
Adventskalender van dit jaar de tekst: Alles wordt kleiner als je het deelt, behalve de Liefde. 
Laten we zo in Liefde met en tot elkaar Protestantse Gemeente van Maasdijk zijn. 
 
De kerkenraad: 
Adriaan van Zanten licht de verandering i.v.m. het emeritaat van ds. v.d. Eijk toe. Eind augustus 2017 
is het zover. Ds. v.d. Eijk heeft te kennen gegeven nog werkzaam te willen blijven in de gemeente. In 
overleg met de kerkenraad en ds. Habekotté is besloten dat ds. v.d. Eijk een jaarcontract van 30 % 
krijgt aangeboden. Dat betekent 12 uur per week. Ds. v.d. Eijk zal voornamelijk werkzaam zijn in het 
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ouderenpastoraat. Daarnaast vult ds. v.d. Eijk nog een aantal preekbeurten in. Lopende het jaar 
zullen we onderzoeken of, en hoe we na augustus 2018 verder gaan. Voor alle duidelijkheid, we gaan 
terug naar één predikant met aanvullende diensten (0,3 fte) door ds. L.C. vd Eijk. 
 
Commissie gebouwen 
Wim Pontier doet verslag van de commissie gebouwen. 
Wat willen wij bereiken? 
1. Van twee naar één kerkgebouw 
2. Financieel sluitende begroting en jaarrekening 
3. Een toekomstbestendige oplossing waar liefst iedereen, maar in elk geval het grootste deel van 

de gemeente enthousiast voor kan worden 
De vorige gemeenteavond hebben wij jullie al verteld dat de kerkenraad wil laten uitzoeken wat er 
voor nodig is om Het Kruispunt te renoveren en beperkt uit te breiden, zodat er in feite een nieuw 
kerkgebouw ontstaat voor onze nieuwe protestantse gemeente Maasdijk. 
Ook zouden wij de verkoopmogelijkheid van de Hoeksteen onderzoeken. 
Voor wat betreft dat laatste: wij hebben een serieuze koper voor De Hoeksteen die onder voor ons 
goede voorwaarden het gebouw wil kopen en er is nog een tweede partij die ook belangstelling 
heeft. 
Om inzicht te kunnen geven wat er van het Kruispunt te maken is, is een kleine werkgroep gestart 
met het maken van een plan dat aan de kerkenraad en aan de gemeente kan worden voorgelegd. 
Vooralsnog zitten in deze werkgroep Peter van den Berg, Marleen van Heijningen, Adri Huisman, 
Mario Hofland en ik. Peter van den Berg is de trekker van deze groep. Uiteraard wordt er nauw 
samengewerkt met kosters, de andere kerkrentmeesters, dominees en anderen. 
Het Kruispunt is door de gemeente Westland aangewezen als gemeentemonument. Het 
oorspronkelijke vijfhoekige casco, zijnde het exterieur van het kerkgebouw en tevens het typerende 
houten plafond zijn beschermd middels de monumentenstatus. De aanbouwen, vaste meubilair, 
inrichting, afwerking en bekleding van de vloeren en wanden van de kerkzaal vallen buiten de 
bescherming. Dat geeft dus ruimte voor een mogelijke renovatie en uitbreiding. Wij willen bekijken 
of een ruime hal en een extra ruimte geschikt voor de jeugdkerk te realiseren zijn. 
Uitgangspunten zijn: 

 Een ruimtelijke beleving voor ontmoeting met God en met elkaar 

 Groot genoeg, maar niet te groot 

 Een eigentijdse inrichting passend bij de identiteit van onze gemeente 

 Zuinig omspringen met de bestaande middelen en inzet van zoveel mogelijk vrijwilligers onder 
deskundige leiding. 

Wij hopen mensen enthousiast te kunnen maken voor dit plan. Samen iets nieuws beginnen. Maar 
wij moeten eerst uitzoeken wat er mogelijk is en wat daarvoor nodig is. 
In een volgende kerkenraadsvergadering zullen wij bespreken hoe tot een besluit te komen. 
Uiteraard volgt daarna een gemeentevergadering voordat de kerkenraad definitief beslist. 
Dhr. J. Prins verzoekt de uitslag van het beroep dat enkele gemeenteleden hebben aangespannen 
tegen het besluit van de RCBBGZH af te wachten. Wim Pontier zegt dit toe. Dhr. v.d. Kruk merkt op 
dat het beter is om beide gebouwen open te houden. 

Rondvraag 
Dhr. Hofland leest een brief voor waarin hij zijn zorgen uit over de verdeeldheid binnen de 
gemeente, en roept op tot eenheid. 

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


