
 

 

 
Gemeentevergadering woensdag 26 september 2018 
 
Plaats : De Hoeksteen 
Aanvang : 20:00 - 21:45 uur (zaal open om 19.45 uur) 
 
 
 

1. Welkom (20:00 uur) 

2. Opening 

3. Notulen gemeentevergadering van 26 april 2018 (zie bijlage 1) 

4. Voortgang kerkgebouwen 

5. Toekomst van onze gemeente (KOERS22) 

6. Communicatie (nieuwsbrieven per mail over bouwproces en toekomst) 

7. Preekrooster 2020 (wat willen we vasthouden, wat zou anders mogen?) 

8. Sluiting (21:45 uur)  

 
 
Bijlagen : Notulen gemeentevergadering van 26 april 2018



 

 

Notulen van de Gemeentevergadering van 26 april 2018 in De Hoeksteen 

Voorzitter : Adriaan van Zanten 
Notulist : Klaas van der Lugt 

 

Opening vergadering 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom en spreekt de hoop uit dat het een fijne en gezegende 
avond zal worden. Hij haalt ter bemoediging de tekst uit de Bijbel aan die Petrus schrijft aan de 
volgelingen van Jezus die door heel Klein-Azië verspreid waren. Om ons geloof in Jezus niet onder 
stoelen of banken te steken. Zelfs als bedreiging en vervolging ons deel zijn. Wij hebben immers niets 
te vrezen. Integendeel, schrijft de apostel: ‘Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. 
Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te 
verantwoorden’ (1 Pet. 3:15). Vervolgens gaat de voorzitter voor in gebed en vraag om de leiding van 
God’s Geest. 

Verslag van de gemeentevergadering van 21 november 2017 
Het verslag van de gemeentevergadering van 21 november 2017 wordt door de vergadering zonder 
op- en aanmerkingen goedgekeurd. 

Verslag gesprekken verontrusten 
De voorzitter doet verslag van de gespreken die een afvaardiging van de kerkenraad gevoerd heeft 
met enkele verontruste gemeenteleden die moeite hebben met de beslissing van de kerkenraad om 
De Hoeksteen af te stoten de het Kruispunt uit te breiden en te renoveren. Deze gespreken, gevoerd 
onder leiding van een externe bemiddelaar, hebben er niet toe geleid dat partijen nader tot elkaar 
zijn gekomen. 

Verkiezingen 
Aan de hand van de metafoor ‘Pot, keien, kiezels en zand’1 gaat de voorzitter in op een veelgehoorde 
klacht van gemeenteleden, die aangeven geen tijd te kunnen vrijmaken voor een functie als 
ambtsdrager binnen onze kerk. De metafoor toont aan dat door de juiste prioritering van de 
belangrijke dingen (keien), noodzakelijke dingen (kiezels) en minder noodzakelijke dingen (zand) de 
ruimte in de pot beter benut kan worden. De voorzitter vraagt de aanwezige leden hierbij stil te 
staan als zij de komende periode gevraagd worden voor een rol binnen het kerkenwerk.  
De afgelopen periode hebben één ouderling, twee diakenen, één kerkrentmeester en één pastoraal 
medewerker zich al kandidaat gesteld. Er is zijn nog vacatures voor ouderling, jeugdouderling, 
kerkrentmeester en pastoraal medewerkers. 
De komende jaren zal het werk van het pastoraat door de wijkteams verder worden doorontwikkeld. 
De jeugdouderlingen zullen hun huidige werk voortzetten en de jeugd blijven inspireren en 
betrekken bij het ‘gemeente zijn’. De diakenen zullen naast de gebruikelijke taken zich meer gaan 
richten op het nadrukkelijker betrekken van de gemeente bij bijzonder diaconale projecten. En voor 
de kerkrentmeesters ligt de focus de komende jaren vooral op het realiseren van het besluit van de 
kerkenraad m.b.t. de gebouwen naast hun bestaande beheertaken. 
 
 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=DssFqqON5dg 
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Kerkgebouwen 
Na de pauze licht de voorzitter van de kerkrentmeesters de plannen voor de uitbereiding en 
renovatie van Het Kruispunt nader toe. De uitgangspunten waren:  Eén nieuw kerkgebouw voor de 
Protestantse Gemeente Maasdijk, waarin beide voormalige gemeenten zich kunnen herkennen én 
thuis zullen voelen. Een kerkgebouw voor de toekomstige generaties, en door meerdere 
doelgroepen te gebruiken. De schetsontwerpen die op de vorige gemeenteavond al zijn getoond zijn 
verder uitgewerkt en worden nader toegelicht. Hierin wordt getoond wat van het oorspronkelijke 
‘Achterom’ wordt hergebruikt en welk deel nieuw wordt aangebouwd. Er komen verschillende 
zaaltjes, variërend van grootte, en voor uiteenlopende activiteiten. Ook wordt er een ruime entree 
en ontmoetingsruimte gecreëerd.  De kerkzaal wordt heringericht, de kerkbanken worden vervangen 
door stoelen, het liturgisch centrum gemoderniseerd en de ventilatie verbeterd. Momenteel wordt 
door een kostendeskundige een kostenraming opgesteld. De verwachting is dat de kosten hoger uit 
zullen  vallen dan eerder is beraamd vanwege de explosieve prijsstijgingen in de bouw. 
De gemeenteleden zullen betrokken worden bij de keuzes de gemaakt gaan worden. 

Voor de verkoop van De Hoeksteen is een prospectus opgesteld. Partijen die belangstelling hebben 
zullen gevraagd worden een bod te doen en een plan in te dienen voor de herontwikkeling van het 
perceel. Niet alleen de hoogte van het bod is van belang, maar ook wat er gerealiseerd gaat worden. 
Wij hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar het behoud van de kerktoren omdat dit een 
gezichtsbepalend element is in ons dorp. Echter niet tegen elke prijs. Als het bod voor een plan 
zonder toren aanmerkelijk hoger is dan een plan met toren dan kiezen we voor het hoogste bod. 
De opbrengst van De Hoeksteen is mede bepalend voor het budget voor de vernieuwing van Het 
Kruispunt. Als deze opbrengst minder zal zijn dan verwacht betekent dit dat de plannen voor de 
vernieuwing van Het Kruispunt hierop moeten worden aangepast. 
Om een beeld te krijgen van wat ´een vernieuwd kerkgebouw´ betekent is er de mogelijkheid om een 
aantal kerkgebouwen die onlangs ingrijpend zijn verbouwd te bezichtigen. Dit zijn de Bethelkerk in 
Vlaardingen, de Dorpskerk in Hoek van Holland,  de Hervormde Kerk in Ter Heide en De Hoeksteen in 
Monster. 

Onderlinge band 
Om elkaar beter te leren kennen en de onderlinge band te verstevigen worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. In de maand mei een bezoek aan een aantal vernieuwde kerkgebouwen. 
In juni een fietstocht door de oranjepolder onder leiding van de leden van het historisch genootschap 
Maasdijk. In juli een strandwandeling met aansluitend een bezoek aan de vakantiebungalows die 
gebouwd worden door de stichting Avavieren. In september tijdens ‘open monumenten dag’ willen 
we met een groep gemeenteleden een stadswandeling maken in Delft en verschillende 
monumentale kerken bezoeken. In oktober is er een spelletjesmiddag voor jong en oud en in 
november een walking dinner, een rondwandeling door ons dorp met bezoekjes aan een aantal 
gemeenteleden waar we ons laten verrassen door hun gastronomische kunsten. 

Rondvraag 
Een gemeentelid leest een brief voor waarin hij zijn zorgen uit over de verdeeldheid binnen de kerk, 
en roept op tot eenheid en vraagt in een gebed om de leiding van God Geest in onze gemeente. 
Op de vraag naar de rolstoeltoegankelijkheid van het vernieuwd Kruispunt antwoordt de voorzitter 
van de kerkrentmeesters dat hier rekening mee wordt gehouden. Niet alleen voor wat betreft de 
entrees van het gebouw maar ook binnen het gebouw zelf. 
Op de vraag naar de parkeermogelijkheden rondom het vernieuwde Kruispunt antwoordt de 
voorzitter van de kerkrentmeesters dat wij zullen voldoen aan de eisen die de gemeente Westland 
hieraan zal stellen. 

Sluiting 
De voorzitter dank ieder voor zijn komst en sluit de vergadering met gebed. 


