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Protestantse Gemeente Maasdijk      

Notulen van de Gemeenteavond op 14 april  2016 in de Hoeksteen 

 

Voorzitter: Adriaan van Zanten 

Notulist: Petra Scheffers      

  

 

1. Opening vergadering  

De voorzitter heet aanwezigen welkom en opent de vergadering met een lezing over Abraham gevolgd door 

een gebed.  

 

2. Toelichting aanvullend rapport Toekomst kerkgebouwen 

Er volgt een korte inleiding waarin de vespers worden aangekondigd die op 25 april, 2 en 9 mei worden 

gehouden en de waardes die wij als gemeente belangrijk vinden worden voorgelezen. Opgemerkt wordt dat 

‘de beweging’ eruit is gehaald.  

 

Er staat één agendapunt voor vanavond en dat is een presentatie van het tweede deel van de rapportage 

van het onderzoek kerkgebouwen door Jochem Vreugdenhil.  

 

Voordat wordt overgegaan tot de presentatie, licht de voorzitter aan de hand van een presentatie die 

bestaat uit cijfers de urgentie toe om tot de keuze van één gebouw te komen. 

 

3. Toelichting 

Jochem Vreugdenhil geeft een  toelichting  op de presentatie van het rapport. Deze toelichting is niet 

opgenomen in de notulen. Vooraf hebben alle gemeenteleden de gelegenheid gekregen het rapport op te 

vragen bij de voorzitter of scriba. 

 

Na deze toelichting licht de voorzitter de voortgang van het besluitvormingsproces toe.  

• In de week van Koningsdag ontvangen alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder een brief met uitleg over 

de gebouwenkeuze 

• De brief bevat een bijlage met cijfers over kerkbezoek, leden aantallen, financiën en een relatief 

eenvoudig overzicht van onderhouds- en beheerskosten. 

• Ook is er een adviesformulier toegevoegd, waarop gemeenteleden hun advies kunnen uitbrengen. Op het 

adviesformulier staan de vragen 

1. Keuze De Hoeksteen in stand houden en het Kruispunt afstoten. Hierbij zijn de bijbehorende risico’s 

weergegeven.  

2. Keuze het Kruispunt in stand houden en de Hoeksteen afstoten, met  ook hier de bijbehorende 

risico’s. 

 

Als er 350 adviesformulieren worden uitgebracht met een 2/3 meerderheid voor één gebouw dan volgt 

kerkenraad dit advies op. De formulieren kunnen in de kerk worden ingeleverd of bij de voorzitter. 

 

Ingeval er geen 350 stemmen worden uitgebracht of er is geen 2/3 meerderheid dan zal op woensdag 11 

mei a.s., voor de kerkenraadswisseling de kerkenraad op basis van argumenten een besluit moeten nemen. 

Hierbij geldt de helft + één. De uitgebrachte adviezen/ stemmen gaan geteld worden door Cees Noordam en 

Wim Pontier.  

 

De voorzitter licht verder toe dat de Kerkenraad heeft besloten dat het rapport en addendum voldoende 

basis biedt om een besluit te kunnen nemen. En verwijzend naar de  uitslag van de enquête dat een 

overgrote meerderheid van de gemeente heeft aangegeven tot besluitvorming te willen komen. Zelfs als er  

100 nieuwe vragen worden ingeleverd het staat vast dat op 11 mei a.s. een besluit wordt genomen.  
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De voorzitter schets een volgend beeld. STEL: dat de keuze De Hoeksteen is dan wordt in de uitvoeringsfase 

met dat gebouw  gestart. Als blijkt dat na 2 jaar het Kruispunt onverkoopbaar is dan kan alsnog worden 

besloten om een ander pad te kiezen. 

 

Op 25 april is de volgende gemeenteavond gepland. De gemeenteavond wordt vooraf gegaan door een 

vesper met gezang, gebed en het woord. Op de gemeenteavond is voor degene die dat wil enkele minuten 

spreektijd om een advies/ mening te geven en het van belang is dat we naar elkaar luisteren . 

 

De voorzitter bedankt Jochem Vreugdenhil voor de uitgebreide toelichting op het rapport en spreekt  

complimenten uit dat hij het rapport uit zijn hoofd kent. Er zijn inmiddels tientallen rapporten opgevraagd 

en aanwezigen krijgen ruimte om verhelderingsvragen stellen. 

 

4. Vragen 

Peter vd Berg 

Bij het Kruispunt wordt gesproken over uitbouw en vergroten om zo aan het programma van wensen en 

eisen te voldoen. Hoe past dit in een aanvraag als over een monument gesproken wordt? Ingeval van keuze 

voor Het Kruispunt vervalt dan de aanmerking als monument? 

 

Antwoord: Nee, uitsluitend het gebouw wordt aangemerkt als monument, de zaaltjes achter de kerk vallen 

daar buiten.  

 

Tjerk Prins 

Starten  met een kerkgebouw sluiten of gesloopt zal worden. Het andere kerkgebouw zeker nog twee jaar in 

stand blijft mede afhankelijk hoe het uitvoeringstraject zal verlopen. Dus de komende twee jaar blijven beide 

kerkgebouwen nog bestaan? 

 

Antwoord: zoals weergegeven is correct. Afhankelijk van keuze dient een vergunningsprocedure doorlopen 

te worden, een gebouw te koop zetten etc. Het streven is geen tijd verloren te laten gaan. 

 

Adri Vellekoop 

Een oproep om na te denken dat om te voldoen aan programma van eisen er ingeval van het Kruispunt zes 

zaaltjes bijgebouwd moeten worden.  

 

Antwoord: het programma van wensen en eisen is 2,5 jaar geleden opgesteld en zou in de uitvoeringsfase 

desgewenst bijgesteld kunnen worden. Voor nu is het programma van wensen en eisen het uitgangspunt. Nu 

de keuze voor zes zaaltjes, maar wellicht niet in de toekomst en dat zal meegenomen worden. 

 

De voorzitter merkt verder nog op dat de Commissie Toekomst Kerkgebouwen tot 11 mei 2016 aanblijft. 

Daarna wordt afscheid van hen genomen en zal een nieuwe commissie worden samengesteld voor de 

uitvoeringsfase. 

 

Wim vd Kruk 

De vergadering werd geopend met een verhaal over Abraham. Als Abraham Maasdijker was dan zou hij 

nooit in Kanaän aankomen. Abraham was een man met vertrouwen in de toekomst. Alles moeten we de 

komende 10-15 jaar zo laten. 

Antwoord: Abraham verliet alles dat hij had en ging op weg… 

 

Jan Prins 

Geen voorkeur voor keuze voor een gebouw. Wel moeite de bedragen die langskomen en wat het allemaal 

kost. Minstens € 700K aan het Kruispunt verspijkeren en dan de Hoeksteen verkopen, terwijl dat gebouw 
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alles heeft. Onbegrijpelijk. Neem het liturgisch centrum van Het Kruispunt en de zaal moet ook opgeknapt 

worden, staat niets van in het rapport. Kortom gooien we niet een hoop geldt weg?  

 

Antwoord: Deze opmerking/ betoog over verstandig omgaan met geld klopt maar verdient meer 

onderbouwing en uitleg en daar is 25 april a.s. de gelegenheid voor. Hetzelfde geldt namelijk ook bij 

handhaving van De Hoeksteen. Daar moet de komende 15 jaar € 450.000 meer dan bij het Kruispunt aan 

onderhoud worden besteed en dit is waarschijnlijk de totale opbrengst van de verkoop van het Kruispunt. 

Kortom linksom of rechtsom het geld dat bij verkoop binnenkomt zal geïnvesteerd worden in het andere 

gebouw. 25 april gaan we verder. 

 

Wilco Vahrmeijer 

Over de procedure: De gemeente geeft een advies , de 2 ex voorzitters gaan tellen. Ingeval onder de 350 

stemmen of bij geen 2/3 meerderheid? 

 

Antwoord: De voorzitter ontvangt 9 mei een telefoontje met de mededeling of er een bindend advies is 

uitgebracht. Is dat zo, dan wordt dat het uitgangspunt in de kerkenraadsvergadering van 11 mei. 

Is er geen bindend advies uitgebracht dat krijgt de voorzitter een gesloten envelop en deze wordt pas 

geopend op 11 mei nadat de kerkenraad eerst op basis van argumenten tot een besluit is gekomen. 

Uiteindelijk beslist de kerkenraad, ook als gemeente bij minderheid een ander keuze maakt. 

 

De voorzitter merkt verder nog op dat op 24 april keuze kerkgebouwen ook met de jeugdkerk wordt 

besproken. De voorzitter zal dit samen met Peter vd Berg voorbereiden. 

 

Hans Wolgen 

Er is een taakstellend budget afgegeven door Lakenveldt. Afgevraagd wordt of het gestelde budget 

toereikend is. Nieuwbouw heeft ook onderhoud nodig. 

 

Antwoord: Onderhoud voor de nieuwbouw van het Kruispunt zijn meegenomen in de totale beheerskosten. 

Dit heeft Jochem Vreugdenhil gemeld in zijn toelichting. 

 

Dick Steenks 

Geeft aan op vakantie te zijn in de tijd van stemming. Kan bij volmacht worden gestemd? 

 

Antwoord: Dat kan, als op het adviesformulier duidelijk naam, adres en handtekening staat. Ook per e-mail 

zou gestemd kunnen worden. Ook hier geldt, dat de stem eenmaal uitgebracht kan worden. 

 

Wim Pontier 

Uit resultaten enquête blijkt grote meerderheid geeft voorkeur aan één gebouw . Ongeachte welk gebouw 

wat te doen met de inrichting? Dit is niet meegenomen in het onderzoek en kan dus later naar voren  

komen. Zijn we bereid om dit als argument mee te nemen om in keuze naar voren te laten komen? 

Doe iets met kerkzaal ongeacht keuze. Er is geld, investeer het en laat zien gezamenlijk een nieuwe start. In 

een bijlage die kosten meenemen waarin niet alleen ten aanzien van aanpassingen volgens programma van 

wensen en eisen, maar ook de kerkzaal. Volgens Wim, betreft dit stoelen, schermen en technische middelen.  

 

Antwoord: In de bijlage bij de eerdergenoemde brief is alleen de optie meegenomen waarbij de kerkzaal een 

nieuwe inrichting krijgt. De optie dat er niets met de inrichting zou gebeuren is weggelaten omdat de uitslag 

van de enquête duidelijk aangaf dat meer dan twee derde van de gemeente een aanpassing wenst. 

 

Hans Robbemond  

Vraag over de pastorie bij keuze voor de Hoeksteen. 

Antwoord: In het onderzoek zijn de beide pastorieën buiten beschouwing gelaten. 
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5. Sluiting  

Ds. Habekotté sluit de vergadering door gezamenlijk naar de kerkzaal te gaan en hier het lied van de 

maand te zingen en aansluitend een gebed uit te spreken. 


