
 

 

Notulen van de Gemeenteavond op 6 april 2017 in De Hoeksteen 

Voorzitter : Adriaan van Zanten 
Notulist : Klaas van der Lugt 

 

Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering met gebed. 

Hierna volgt een toelichting op het besluit dat een opinie stuk voor het kerkblad ‘Samen’ over de 
gebouwen door de redactie is teruggetrokken. Het kerkblad is niet bedoeld om standpunten over de 
gebouwen te uiten maar om mededelingen te doen over zaken binnen onze gemeente. 

Op deze gemeenteavond wordt de gemeente gehoord over het voorgenomen besluit van de 
kerkenraad om De Hoeksteen als kerkgebouw af te stoten en Het Kruispunt te renoveren. Wim 
Pontier zal als voorzitter van de kerkrentmeesters dit voorgenomen besluit toelichten waarna Peter 
van de Berg namens de werkgroep gebouwen de verbouwingsplannen van Het Kruispunt zal 
presenteren. Aansluitend is er pauze en daarna krijgen de gemeenteleden gelegenheid om te 
reageren op de plannen. Er hebben zich al twee insprekers gemeld. 

De kerkenraad is voornemens om voor het einde van deze maand haar voorgenomen besluit al dan 
niet te bekrachtigen en zal de reacties van vanavond van de leden over de plannen hierin 
meenemen. 

Als inleiding op de vergadering haalt de voorzitter Johannes 1 vers 5 aan ‘Het Woord was het leven 
en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen.’ en leest vervolgens het verhaal voor over de 'de kleur van waarheid' en 
spreekt de hoop uit dat wij de wijze lessen van de ‘leermeester’ uit het verhaal ter harte zullen 
nemen en dat we dit zullen betrekken bij ons besluit over de gebouwen. 

Toelichting op het voorgenomen besluit 
Wim Pontier geeft een toelichting op het voorgenomen besluit van de kerkenraad. 
Bij de keuze voor de gebouwen komen wij ons verleden weer tegen toen wij nog niet gefuseerd 
waren, terwijl wij toch tientallen jaren toegewerkt hebben naar die ene protestantse gemeente die 
wij sinds 2012 ook formeel geworden zijn. Eén gemeente met, en daar zijn wij het gelukkig over eens, 
één kerkgebouw. Hoe kunnen wij een keuze maken zodat het ook voelt als het gebouw van onze 
nieuwe PG Maasdijk? 
Wij kunnen niet alleen maar kiezen voor één van de twee gebouwen zonder ons af te vragen wat er 
met het gebouw gebeurt dat wij afstoten. Voor het dorp Maasdijk willen daarmee ook rekening 
houden. 
Financiën spelen een belangrijke rol, maar niet de enige. Uiteraard willen wij financieel gezond 
blijven en ervoor zorgen dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. 
Naast feitelijke argumenten spelen uiteraard ook emotionele argumenten een rol bij de keuze, vooral 
als je je in het ene gebouw meer thuis voelt dan in het andere. Kiezen is ook afscheid nemen. 
In 2015 is het rapport van de Commissie Toekomst Kerkgebouwen gepresenteerd en in maart 2016 is 
ook een aanvullend rapport verschenen. Deze rapporten bevatten waardevolle informatie waar de 
kerkenraad ook nu in het besluitvormingsproces gebruik van heeft gemaakt, met name de 
onderhoudsinspectierapporten en taxaties van de makelaar. In afwijking van de rapporten is nu 
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gebruik gemaakt van actuele cijfers m.b.t. de beheerkosten (energie, verzekeringen, belastingen, 
e.d.) en salariskosten. 
Een belangrijke ontwikkeling is het feit dat vorig jaar twee landelijk opererende instellingen voor het 
behoud van cultureel erfgoed in Nederland de monumentenstatus voor het Kruispunt hebben 
aangevraagd en door de gemeente Westland toegekend hebben gekregen. Na overleg met de 
gemeente Westland, adviseurs van de PKN en op juridisch gebied is de afweging gemaakt dat 
bezwaar maken alleen maar tot jarenlange dure juridische procedures zou leiden en dat de kans op 
gelijk krijgen klein zou zijn. 
Het feit dat Het Kruispunt gemeentelijk monument is betekent dat het moeilijker verkoopbaar wordt 
en dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het in goede staat houden van het gebouw. 
Wat betreft de verkoopbaarheid van beide gebouwen: vorig jaar is op De Hoeksteen door één partij 
een concreet bod uitgebracht en hebben 4 andere partijen aangegeven belangstelling te hebben. 
Voor het Kruispunt is geen bod uitgebracht, maar heeft één partij aangegeven te willen 
onderhandelen als het Kruispunt te koop komt. Dit betreft mensen die graag willen dat de PGM 
verdergaat met de Hoeksteen. Het Kruispunt zouden zij willen verhuren voor rouw en trouw en als 
zalencentrum. Dit plan is nog niet commercieel onderbouwd. De potentiële koper van De Hoeksteen 
wil de toren laten staan, de kerk afbreken en daarvoor appartementen en woningen realiseren. 
In 2015 en in 2016 is een vergelijk gemaakt tussen De Hoeksteen en Het Kruispunt. Sommigen zeiden 
kunnen wij geen nieuwe kerk beginnen. Dat in combinatie met het feit dat Het Kruispunt monument 
was geworden heeft de kerkenraad doen besluiten om uit te laten zoeken of van het Kruispunt en 
Achterom een nieuwe kerk te maken is, uiteraard rekening houdend met de monumentenstatus. De 
plannen zijn 6 april gepresenteerd aan de gemeente. 

Financiën 
Voor de financiën is gebruik gemaakt van de rapporten uit 2015 en 2016 en van actuele cijfers die 
beter aansluiten bij de werkelijkheid van nu. Er is een rekenmodel van de meerjarenbegroting 
gemaakt om verschillende scenario’s te kunnen doorrekenen. Wat, als De Hoeksteen wordt 
aangehouden zonder enige aanpassing en wat als er wel aanpassingen worden gemaakt om er meer 
een gebouw van ons allemaal van te maken en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van een 
vernieuwd Kruispunt. Wat als het Kruispunt minder opbrengt dan getaxeerd? Wat als de inkomsten 
van de toren ooit wegvallen? Wat als wij 1 in plaats van 1,3 predikanten hebben?  
In dit model zijn de salarissen elk iets gestegen en bij de inkomsten uit vrijwillige bijdragen en 
collecten is rekening gehouden met een afname op basis van cijfers over de afgelopen 8 jaren. 
Op basis van deze aannames ontstaat een financieel toekomstperspectief op basis waarvan 
conclusies getrokken kunnen worden. 

 grafiek 

 
 
 
 
 
‘spaarpot’ in 2038 op basis van diverse 
aannames 

X € 1.000 bij 1,5% of/ 0,5% rente via de bank 

Grijze lijn:  895 / 583  
Blauwe lijn:  744 / 539  
Oranje lijn: 638 / 362  

Deze grafiek laat over een periode van 22 jaar zien hoeveel geld wij op de bank verwachten te hebben 
in het geval wij met de Hoeksteen verder gaan zonder enige aanpassing (bovenste, grijze lijn) 
of verder gaan met de Hoeksteen aangepast (oranje lijn) of met een vernieuwd Kruispunt (blauwe lijn). 

Conclusie: De Hoeksteen kan met weinig inspanning nog jaren voort, maar de jaarlijkse kosten voor 
onderhoud, exploitatie en beheer liggen hoger. Je ziet dat aan de grijze en oranje lijn die sneller 

Geld	op	de	bank	over	een	periode	van	22	jaar	

Grijze	lijn:	Hoeksteen	zonder	aanpassingen	

Oranje	lijn:	Hoeksteen	met	aanpassingen	

Blauwe	lijn:	Vernieuwd	Kruispunt
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dalen dan de blauwe. Logisch, want de Hoeksteen is bijna tweemaal zo groot. Vernieuwing van het 
Kruispunt vraagt aanvankelijk een forse investering, maar is goedkoper in de jaarlijkse kosten.  
De PKN adviseert om een financiële reserve aan te houden van eenmaal de jaaromzet. Dat is ca 3 
ton. Wij verwachten ook na verbouwing van het Kruispunt een reserve te hebben van meer dan 7 
ton, dus ruim tweemaal de norm. 

Er is een groep gemeenteleden, zij noemen zich verontruste Hoeksteners, die de kerkenraad eind 
januari een brief heeft geschreven met een financiële onderbouwing waarin zij ervoor pleiten om 
voor De Hoeksteen te kiezen. Jan Buitelaar heeft dat namens de groep mondeling toegelicht in de 
kerkenraadsvergadering van 14 maart jl. en zijn er vragen gesteld en beantwoord. Alles was duidelijk. 
In hun visie moet het mogelijk zijn om uit de onderhoudsrapporten van bureau Lakerveld de 
overhead te schrappen, waardoor de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar 20% lager 
uitvallen. De Hoeksteen blijft duurder in onderhoud, maar het verschil met het Kruispunt wordt 
kleiner. Of je die overhead wel of niet volledig uit de begroting kunt houden blijft een punt waarover 
de inzichten verschillen. 
Verder stellen zij dat de investering in het Kruispunt het gebouw niet meer waard maakt, omdat het 
een monument is. Ook daarover zijn de meningen niet gelijkluidend, voor een deel klopt het 
overigens wel. De voorstanders van De Hoeksteen vinden het om die reden zonde om te investeren 
in het Kruispunt. De voorstanders van een vernieuwde kerk vinden dat een waardevolle investering 
in de toekomst van onze gemeente. Hoe je omgaat met geld leidt tot meerdere meningen. 
De door de groep genoemde aannames, goedkoper onderhoud en hogere rente bij de bank, zijn 
eveneens in het rekenmodel verwerkt. Tevens is een berekening gemaakt waarbij het Kruispunt bij 
verkoop € 200.000 minder opbrengt. Meerdere gezichtspunten zijn meegenomen waaronder die van 
de groep ‘verontruste Hoeksteners’. 
In het kort komt het erop neer dat afhankelijk van welke aannames je doet je over 12 tot zo’n 20 jaar 
de opbrengst van Kruispunt en pastorie gebruikt hebt voor de duurdere Hoeksteen. Afhankelijk van 
wat je belangrijk vindt duurt die periode wat langer of wat korter. 
Voor geïnteresseerden zijn de details van deze financiële berekeningen in te zien. Een enkeling heeft 
hiervan gebruik gemaakt.  
In de kerkenraad is tevens een vergelijking gemaakt met voor- en nadelen van de keuzes. Ze zijn 
toegelicht naar de gemeente. 

 Hoeksteen 
Zoals het gebouw nu is 

Kruispunt 
Vernieuwd kerkgebouw 
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1. Hoeft niet verbouwd of aangepast te 
worden. 

2. In aanvang een hele grote financiële 
reserve die geleidelijk minder wordt. 

3. Het gebouw heeft een hoge financiële 
waarde. 

4. Veel faciliteiten. 
5. Inkomsten uit verhuur toren en 

kosterswoning. 

1. Vernieuwd kerkgebouw voor ons 
allemaal. 

2. Multifunctioneel inzetbaar. 
3. Toekomstgericht. 
4. Onderhoudsarm en energiezuinig. 
5. Lage beheerkosten. 
6. Hoeksteen snel af te stoten. 
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1. Je moet extra kosten maken om er een 
gebouw voor ons allemaal van te maken. 

2. Hogere beheerskosten. 
3. Hoge onderhoudskosten. 
4. Op termijn te groot. 
5. Kruispunt moeilijk af te stoten. 

1. Forse renovatiekosten. 
2. Het gebouw heeft een beperkte 

financiële waarde. 
3. In aanvang een mindere grote financiële 

reserve dan van De Hoeksteen, maar 
ruim 2x de PKN-norm van een jaaromzet. 

 
Voorgenomen besluit 
Na alles afgewogen te hebben, geeft 21 maart driekwart van de kerkenraad aan het Kruispunt te 
willen vernieuwen en de Hoeksteen te verkopen. De kerkenraad richt zich daarbij op de toekomst en 
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wil laten zien dat zij er geloof in heeft, met name voor onze jeugd en jonge gezinnen, maar ook voor 
ons allemaal. Een bijna geheel vernieuwde kerk is het uiteindelijke resultaat. 
Financieel is het een verantwoorde investering waarbij ook de buffer wordt versterkt. 
Als PGM behouden we een fraai monumentaal kerkgebouw in onze dorpskern dat toch helemaal 
nieuw aanvoelt (een nieuw interieur van de kerkzaal met een geheel nieuwe aanbouw). 
Het geeft duidelijkheid: wij weten wat wij doen met het monumentale Kruispunt en wij weten wat er 
met de Hoeksteen zal gebeuren (huizen-/appartementenbouw met behoud van de toren). 

Wij hopen dat ook u enthousiast wordt voor de nieuwbouwplannen, waarover u nu meer te horen 
krijgt. 

Presentatie van de verbouwingsmogelijkheden van Het Kruispunt 
Peter van de Berg presenteert met behulp van een aantal sheets het plan van de werkgroep 
gebouwen. Peter vertelt hoe de werkgroep aan de slag is gegaan. In tegenstelling tot eerdere 
plannen, waarbij Het Kruispunt enkel werd uitgebreid met een aantal extra ruimten is de werkgroep 
uitgegaan van een integrale aanpak van kerkzaal en bijgebouwen, waardoor er dus een vernieuwd 
kerkgebouw ontstaat. Een vernieuwd kerkgebouw voor een nieuwe gemeente. Het Kruispunt is een 
bijzonder architectonisch ontwerp. De uitdaging is om met de gewenste uitbreiding van de 
bijgebouwen hier goed op aan te sluiten. Een drietal architecten hebben daar ideeën voor aangereikt 
en de werkgroep heeft besloten om met RoosRos architecten in zee te gaan. Deze heeft een 4-tal 
schetsontwerpen gemaakt waarvan ontwerp 3 het meest geslaagd is. In dit ontwerp wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande ruimte van het ‘Achterom’. De kosten hiervan worden 
ingeschat op € 760.000,-. Als voor het vernieuwen van het kerkgebouw gekozen wordt draagt dit bij 
aan de verdere integratie van onze kerkgemeente. Doordat je samen iets creëert stimuleert dit het 
samenhorigheidsgevoel. Doordat het gebouw multifunctioneel inzetbaar wordt, is het toekomst 
gericht. Met het toepassen van de juiste materialen wordt het onderhoudsarm en energiezuinig en 
zullen de beheerkosten beperkt blijven, waarmee het een waardevaste investering zal zijn. 

Reactie gemeenteleden op het voorgenomen besluit van de kerkenraad 
Reactie Jan Prins 
Beste leden van de Protestantse Gemeente Maasdijk. Wij zijn hier vanavond bijeen om tot een 
individueel besluit te komen over het voorgenomen besluit van de kerkenraad, dat kan leiden tot 
sluiten van een van onze kerkgebouwen. Er is veel over gesproken en vergaderd. 
Wij als een gedeelte van onze gemeente, hebben ons daar ook heel goed in verdiept en gekeken wat 
het beste voor onze gemeente zou zijn. Nu gaat het niet goed, er is verdeeldheid en achterdocht en 
hoe komt dat? Ik wil beginnen met te zeggen dat het ons niet gaat om welk gebouw het wordt, maar 
het gaat ons om een verantwoord beleid, zeker als het om de uitgaven gaat. Wij weten allemaal zoals 
we hier zitten, dat het ene gebouw meer kost met opknappen, dan het andere gebouw. Maar moet 
er nu € 760.000,00 euro in Het Kruispunt geïnvesteerd gaan worden en De Hoeksteen verkopen 
terwijl daar de faciliteiten zijn die we in Het Kruispunt nog moeten maken. Er is een bod op Het 
Kruispunt uitgebracht maar hier wordt niets mee gedaan! Ik ga het niet allemaal benoemen maar 
ieder helder denkend gemeentelid moet dit begrijpen. Aan De Hoeksteen moeten we ook wel iets 
doen en dat zal gebeuren. Maar als men nu eventueel De Hoeksteen verkoopt voor € 1.000.000,00 
(één miljoen euro!) en dat geld dan in de verbouwing van Het Kruispunt steekt wat zeker niet gunstig 
is, nu het een gemeentelijk monument geworden is. Zijn we dan verstandig bezig? Door de 
monumentenstatus wordt je bezit met 10-15% afgewaardeerd. Hiertegen moet altijd bezwaar 
aangetekend worden, wat weloverwogen niet gebeurd is. Een goed beleid geeft vertrouwen en dat 
vertrouwen ontbreekt nu bij veel gemeenteleden. De financiële situatie zal in de toekomst zeker niet 
beter worden! Doen wat goed en verstandig en voor eenieder helder en inzichtelijk is. Lieve mensen 
laten wij de verdeeldheid proberen op te lossen en dat kan, als wij ieder ons eigen ik opzijzetten. En 
moeten wij dan De Hoeksteen afbreken en daardoor beperkingen aanvaarden, waar vele mooie 
Glazenstaddiensten en uitvoeringen zoals de musical Paulus, enz. geweest zijn? Er is afgesproken dat 
er een helder, functioneel en financieel vergelijk gepresenteerd zal worden op basis van feiten. Deze 
info ontbreekt voor de twee gebouwen! De verstrekte financiële info is onvoldoende en gedeeltelijk 
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onjuist. Bedankt voor het luisteren en handel overeenkomstig uw eigen inzicht in dit zo belangrijke 
onderwerp 

Reactie Jan Buitenlaar 
Jan Buitenlaar spreekt namens de groep verontruste hoeksteners en stelt dat wij voor het grootste 
besluit staan wat ooit door deze Protestantse Gemeente Maasdijk genomen zal worden maar mist de 
juiste cijfermatige onderbouwing voor het nemen van dit besluit. 
Op 11 januari 2017 heeft de groep verontrusten een gesprek gehad met een deel van de kerkenraad. 
Er is toen afgesproken dat voor beide gebouwen een actueel vergelijk opgesteld zou worden. Voor 
wat betreft het onderhoud voor de komende 15 jaar, de beheerkosten en vaste kosten per jaar en de 
inkomsten van beide gebouwen. 
Met deze cijfers hopen wij u een beeld te geven van de echte realiteit voor de komende 15 jaar. Ook 
geven wij de balanswaarden en kaswaarden weer. Een financieel overzicht voor de toekomst. 
Op 14 maart 2017 zijn deze cijfers toegelicht en besproken op de grote kerkenraadsvergadering. 
Op 21 maar 2017 heeft de kerkenraad haar eigen afweging gemaakt en gekozen voor het afstoten 
van De Hoeksteen en het renoveren van Het Kruispunt. Dit is een principe besluit. 
Op deze bijeenkomst presenteren wij u de cijfers van hoe het werkelijk in elkaar zit met beide 
gebouwen en welke financiële gevolgen dit heeft voor onze gemeente. 
Bedenktijd heeft u alleen vanavond, tijdens deze bijeenkomst, want naar aanleiding van uw reactie 
wordt het principe besluit omgezet naar een definitief besluit. Als eigenaren en rentmeesters van 
deze gebouwen moeten wij een weloverwogen besluit nemen. 
Wij constateren dat er een behoorlijke afwaardering en balansnadeel te zien is, namelijk 766.000 
euro op de totale begroting. Als wij dan ook bedenken dat deze middelen soms met pijn en moeite 
door u bijeengebracht zijn is een verstandig besluit meer dan noodzakelijk. 
Vervolgens geeft Jan een toelichting op de cijfers die gepresenteerd worden op de beamer en sluit af 
met: dat het verkopen van Het Kruispunt (met behoud van een maatschappelijke functie voor het 
dorp) en het behouden van De Hoesteen als kerkgebouw voor ons als Protestantse gemeente, 
financieel een veel betere optie is. 

Reactie Huib van Beest 
Huib van Beest pleit voor een second opinion Om op die manier alle twijfel weg te nemen over welke 
optie nu het beste, het verstandigste is. Indien gemeenteleden zich dan neer kunnen leggen bij wat 
dan zal worden besloten kunnen we als gemeenteleden weer in pais en vree met elkaar optrekken. 

Reactie Jan Voogt 
Jan Voogt haakt in op de presentatie van Peter van de Bergt waarin gesproken werd over de 
betrokkenheid van de jeugd bij het maken van de nieuwe plannen. Het is belangrijk dat wij een 
besluit nemen waar onze kinderen en kleinkinderen ons net zo dankbaar voor zullen zijn als wij dat 
zijn voor onze ouders en grootouders die het mogelijk gemaakt hebben dat wij ons geloof in deze 
kerkgebouwen hebben kunnen beleven. Wij moeten net zo min als dat onze ouders en grootouders 
dat toentertijd gedaan hebben ons geld niet op de bank zetten, maar investeren in plannen voor de 
bouw van een ruimte waarin onze kinderen en kleinkinderen straks ook hun geloof kunnen beleven. 

Reactie Arend Vreugdenhil 
Arend Vreugdenhil vraag zich af of het gezien de nood in de wereld gerechtvaardigd is om 750.000 
euro in de verbouwingsplannen van Het Kruispunt te investeren, zeker gezien het feit dat in De 
Hoeksteen alle voorzieningen ruimschoots voor handen zijn, en dat daar niets aan hoeft te gebeuren. 
Laten we eerst proberen weer één gemeente te zijn. Dat we weer opgewekt  naar de kerk gaan Dat 
we een ontmoeting hebben met de Heer. Laten we daar aan gaan werken. 

Lianne van der Lee 
Lianne van der Lee stelt dat de discussie over de gebouwen veel te lang duurt. Het gaat ten koste van 
het enthousiasme en mensen haken af. Zij roept de gemeenteleden op de discussie te stoppen, een 
besluit te nemen en dat te accepteren en vervolgens ons weer in te zetten voor de saamhorigheid 
binnen de gemeente. 
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Cees Noordam 
Cees Noordam herinnert aan de glazenstadsdienst van 12 maart jl. met als thema lentekriebels. De 
dominee maakte daar de vergelijking dat we als kerkgemeente uit de winterperiode komen en naar 
de lente toe groeien. Naar een nieuw begin. Cees complimenteert Wim en Peter met hun presentatie 
over de kerkgebouwen en roept op om het verleden laten rusten en de rijen te sluiten en te gaan 
werken aan de toekomst van onze gemeente. 

Wim van der Kruk 
Wim van der Kruk schetst in vogelvlucht de geschiedenis van beide kerkgemeenschappen en de 
logische conclusie daaruit om als gemeente te kiezen voor De Hoeksteen als gebouw voor de 
toekomst. 

Wim Dekker 
Wim Dekker gaat in op het ontstaan van de tweedeling binnen de gemeente, het gebrek aan 
vertrouwen in,- en aan warmte voor elkaar. Deze is ontstaan door: 

 Doelbewust geen verweer te voeren tijdens de hoorzitting van de geschillencommissie bij het 
behandelen van het bezwaar van dhr. Noordam. 

 De veel te korte tijd die genomen is voor het onderzoek naar het afstoten van het Kruispunt. 

 Het bewust verzwijgen dat er een koper was voor Het Kruispunt die zich via een makelaar gemeld 
had. 

 Geen uitvoering te geven aan het besluit van 11 mei 2016 waar met grote meerderheid gekozen 
werd voor het afstoten van het Kruispunt. 

 Ondeskundigheid van de kleine kerkenraad wat betreft de interpretatie van de cijfers. Steeds 
worden er wisselende cijfers gepresenteerd. De cijfers die op 11 oktober werden getoond zijn 
weer andere cijfers dan die wij vanavond te zien hebben kregen. Al die verschillen vormen een 
beeld van ondeskundigheid en geven geen vertrouwen. 

Ook het niet serieus nemen van het balansnadeel en die van de desinvestering à 760.000 euro 
dragen bij aan dit beeld. 
Vanavond zijn alleen de plannen getoond van Het Kruispunt. Niet die van De Hoeksteen. Uit één kan 
je niet kiezen. Je hebt altijd A en B nodig. 
Door de ondeskundigheid en twijfel aan onpartijdigheid van de kleine kerkenraad is er wantrouwen 
in de gemeente ontstaan. Dit blijkt o.a. uit de actie kerkbalans die dit jaar 30.000 euro minder heeft 
opgebracht. Als de plannen van vanavond worden aangenomen zal de eigen bijdragen enorm 
teruglopen. Deze resultaten waren nooit en te nimmer de bedoeling geweest bij het ingaan van het 
traject keuze kerkgebouw. 
Mijn voorstel is een second opinion. Laat een onpartijdig gerenommeerd bureau, waar iedereen 
vertrouwen in heeft de cijfertje van beide kerkgebouwen naast elkaar zetten. Het rapport moet 
helder, duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk zijn. Alleen zo kan een goede beslissing genomen 
worden die misschien wel de belangrijkste is uit de geschiedenis van onze gemeente. En alleen zo 
kan het vertrouwen in- en de warmte voor elkaar weer groeien en de tweedeling worden 
weggenomen. 

Reactie Rina Verkade 
Vier jaar geleden zijn we als hervormde en als gereformeerde gemeente in het huwelijk getreden. 
Waar we als Protestantse Gemeente Maasdijk voor moeten waken is, dat de keuze voor de 
gebouwen  uitloopt op een scheiding. Dat is het toch niet waard? Laten we er met elkaar voor 
vechten dat dit niet gebeurt. 

Reactie dhr. Hofland 
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. 


