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Protestantse Gemeente Maasdijk      

 

Notulen van de Gemeenteavond op 18 februari 2016 in de Hoeksteen 

 

Voorzitter: Adriaan van Zanten 

Notulist: Petra Scheffers      

  

 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Doel van de gemeenteavond is onduidelijkheden weg te nemen 

en antwoord te kunnen geven op vragen die gemeenteleden hebben. De vergadering wordt geopend met 

een gedicht over Bouwen dat Jopie Wijnhorst voordraagt. Zo’n 5 jaar geleden is in de aanloop naar de fusie 

op een gemeenteavond hetzelfde gedicht voorgedragen en het blijkt nog steeds actueel te zijn. 

 

Mededelingen 

De voorzitter meldt dat PG Maasdijk niet de enige is die bezig is met de toekomst van de eigen gemeente 

Protestantse Kerk Nederland (PKN) is zich ernstig aan het bezinnen hoe het gesteld is met de toekomst,  al 

die kerkgebouwen en de dienstverlenende organisatie die daar omheen zit.  

 

Verslag 30 november 2015 (bijlage)     

Over het verslag merkt  dhr. Vellekoop het volgende op dat de paginanummering ontbreekt. Halverwege 1
e
 

alinea van pagina – bijhoort. God met kleine letter. Pagina 6 het woord ‘het’ ontbreekt en op pagina 7 in 

ontmoeting met elkaar blij geloof i.p.v. bijgeloof.   

Andere opmerkingen: pagina 2 – dhr. Van Beest met een t i.p.v. d. 

De tekstuele aanpassingen worden doorgevoerd in het verslag en er zal vooraf een betere controle zijn. 

 

2. Avondmaalsviering januari 2016 in het Kruispunt 

Vorige maand is in het Kruispunt het  Heilig Avondmaal gevierd in de banken gevierd en niet aan tafel. Dit 

punt is in de kerkenraad van begin februari besproken. Wat zijn de ervaringen van gemeenteleden? 

 

Rina Verkade-Huis. Het was goed,  een fijne dienst. Suggestie meer voorin laten plaats nemen, met name 

voor de logistiek. 

Wim Pontier heeft de dienst als waardevol ervaren en de viering waardig.  

Tjerk Prins merkt op dat door de Diaconie vooraf was aangegeven om in het middenvak te zitten en dat 

mensen uiteindelijk gingen zitten waar ze wilden. 

Wim van der Kruk vond de dienst ’s avonds rommelig. Onduidelijk was wie al wel had deelgenomen aan het 

avondmaal en wie niet. Verder geeft hij de voorkeur aan een kleinere ruimte, vergroot de onderlinge band. 

De voorzitter vat samen dat de bankenviering in het Kruispunt positief is ervaren. 

 

3. Bevindingen enquêtes oktober 2015 

- De kerkenraad heeft betekenis gegeven aan de uitslagen en deelt dit met de gemeente 

Conclusies 275 antwoorden, wordt als kerkenraad gezien als reprenstatief deel van de gemeente.  

Zie verder conclusies in verslag van 30-11-2015. Opvallend bij punt 4 en 5 was wel dat door nog geen 

20 mensen het gebouwen rapport is opgevraagd. Dhr. Van Beest, merkt op dat de rapportage 

wellicht is doorgegeven aan elkaar. 

 

Ds. Habekotté merkt op dat uit de resultaten van de enquête niet blijkt dat een bijzondere dienst 

langer duurt. Voorgesteld wordt om voor ‘bijzonder’ een ander woord te kiezen of eruit te halen. 
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Er  is een peiling gehouden en de conclusies zijn als mededeling bedoeld. Dhr. Vellekoop adviseert 

de kerkenraad voorzichtig te zijn met het afschaffen van diensten, immers als het eenmaal is 

afgeschaft, komt het niet meer terug.   

 

4. Verkiezingen / Helpendehandenlijst / reductie aantal kerkenraadsleden per mei 2016 

- Wat is de relatie? 

Hierover zijn vanuit de gemeente een aantal vragen/ opmerkingen gekomen. De voorzitter merkt hierover 

op dat in de Samen van vandaag staat dat ongeveer 40 mensen de Helpendehandenlijst hebben ingevuld, 

gemeenteleden die steun willen geven. Hier zijn we als kerkenraad enorm blij mee. Een kerkenraad van 42 

personen is moeilijk om hier volledige invulling voor te vinden. Daarom is ook voorgesteld om in te krimpen 

en wel zo dat de kerkenraad haar taken kan verrichten. 

Bijvoorbeeld de ledenadministratie wordt nu uitgevoerd door ouderling kerkrentmeester, Lianne Bijl. Lianne 

stopt als kerkenraadslid, maar blijft wel de ledenadministratie verzorgen.  

Op de Helpendehandenlijst stond ook ‘extra bezoekje brengen bij gezinnen’. 4-5 mensen hebben 

aangegeven te willen helpen bij bezoekwerk.  Een functie als Ouderling of pastoraal medewerker is wellicht 

te veel, maar op deze manier wordt weer een steentje bijgedragen in het pastoraat. 

Het is niet de bedoeling om de afgeslankte kerkenraad met minder leden hetzelfde werk te laten verzetten. 

Op die manier zou het een verzwaring per kerkenraadslid met zich meebrengen. De nieuwe kerkenraad wil 

pastoraat bijvoorbeeld meer gaan organiseren vanuit het begrip vitaliteit.   

 

Maarten Beekenkamp informeert naar de functie van bezoekdames. De voorzitter merkt op dat er 

gemiddeld 75 adressen per wijk zijn.  Een Ouderling en pastoraal medewerker doen exact hetzelfde werk, 

met dat verschil dat ouderling een ambt is en lid van de kerkenraad. Onderling is er veel afstemming. Er 

wordt samengewerkt met de Diaken en met wijken, bijvoorbeeld wijk 1 en 2. De bedoeling is om nog meer 

in teams te gaan samenwerken. Na de wisseling 15 mei wordt dit uitgewerkt. Bij minder ouderlingen en 

pastoraal medewerkers kan de hulp ingezet worden van gemeenteleden die willen helpen met extra 

bezoekwerk dat in overleg met ouderling of pastoraal medewerker wordt verdeeld. 

 

5. De toekomst van de kerkgebouwen 

a. De kerkenraad heeft het regelmatig over urgentie, wat wordt daarmee bedoeld? (zie 

bijlage a) 

b. Welke onderzoeksvragen worden momenteel uitgewerkt? 

c. Op basis van welke criteria wordt in april/mei een besluit genomen? (zie bijlage b) 

d. Over welke opties wordt een besluit genomen? (zie bijlage b) 

e. Welke procedure wordt gevolgd en wat is de rol van de gemeente? (zie bijlage c) 

Urgentie. De kerkenraad heeft nog NIETS besloten met betrekking tot het aanhouden / afstoten van 

één van de kerkgebouwen. Vorig jaar is een rapport gepubliceerd waarin de commissie een advies 

heeft gegeven. De kerkenraad heeft het rapport overgenomen met daarbij de restrictie dat er nog 

aanvullende onderzoeken uitgevoerd dienden te worden. Het advies en de conclusie van de 

commissie is niet overgenomen door de kerkenraad. Als het aanvullend onderzoek in maart 2016 

wordt afgerond zal uiteindelijk een besluit genomen moeten worden. 

Vanavond zal het besluitvormingsproces worden toegelicht. 

 

Wat ging vooraf aan proces: Bijlage a. We zijn al een behoorlijk aantal jaren bezig met dit proces om 

uiteindelijk één kerkgebouw over te houden voor de erediensten en het kerkenwerk.  

Toekomst Gebouwencommissie (TGC) geeft in de derde week van maart een toelichting op de 

resultaten van het vervolg onderzoek aan de kleine Kerkenraad en begin april aan de grote 

Kerkenraad en daarna wordt de gemeente geïnformeerd in de maand april. 

 

De trend in de bezoekersaantallen wordt toegelicht en afgezet tegen de landelijke ontwikkelingen, 

de cijfers zijn afkomstig van het CBS. Ook gemeente Maasdijk is een gemeente op leeftijd. Onze 



3 

 

daling in bezoekersaantallen laten dat ook zien. Afgelopen jaren zijn ongeveer 120 mensen 

overleden waaronder een behoorlijk aantal trouwe kerkgangers.  

 

Wilco Vahrmeijer vraagt naar het getal 700, wat is dat voor een getal? Dat zijn een aantal tellingen 

van twee gemeenten, het gemiddelde van gehouden tellingen. De tabel geeft een historisch 

overzicht en op basis van de percentage wordt de lijn doorgetrokken naar de toekomst. 

 

Opmerkingen/ reacties bijvoorbeeld naar aanleiding van acties, zoals Kerkbalans wordt wat mee 

gedaan en worden onder de colleges verdeeld. Ds. Habekotté plaatst hierbij de volgende 

kanttekening. De cijfers laten een forse daling zien dat vanaf 1995 steeds minder gemeenteleden 

iedere zondag naar de kerk gaan. Van wekelijks naar tweewekelijk, wel nog steeds betrokken.  

 

De financiën laten zien dat 70% van de inkomsten wordt bijdragen door de leeftijdsgroep 60+.  

Prognose: het aantal bezoekers loopt terug, dat betekent afname van de collecteopbrengsten. En als 

het aantal leden terugloopt heeft dit ook consequenties voor de Actie Kerkbalans. 

 

Wim Pontier merkt op dat de bazaar/ kerkenveiling de laatste 3 jaar heel hard teruggelopen is 

evenals de post ‘overige’. 

De glorie van 10 jaar geleden bij zowel de bazaar als de kerkenveiling is eraf. Er komen minder 

mensen op deze activiteiten af. Ook de Actie Kerkbalans en collectes zijn voorzichtig 

geprognotiseerd.  De daling van het aantal leden is sterker dan de financiën afnemen. Er wordt geen 

somber, maar een realistisch beeld geschetst voor de toekomst. Een aantal cijfers wordt nog 

aangepast op basis van de inzichten van deze gemeenteavond. 

 

Wim van der Kruk merkt op dat de cijfers van de Actie Kerkbalans, de bruto salarissen v/d 

predikanten € 160.000, onderhoud  € 77.000, bedragen zijn die de gemeente moet opbrengen en 

dat voor 2018 wordt ingezet op een kostenneutrale exploitatie. Er ligt nog een forse uitdaging! 

De voorzitter geeft aan dat om die reden gewerkt wordt aan twee sporen: het afstoten van één 

kerkgebouw en na de pensionering van ds. L.C. vd Eijk zal de voltijds predikantsplaats op een andere 

wijze worden ingevuld. Hiervoor worden 2016-2017 nieuwe plannen ontwikkeld. 

 

Welke onderzoeksvragen worden momenteel uitgewerkt. 

1. Het Kruispunt geen gemeentemonument, wat zijn de gevolgen? 

2. Om het Kruispunt PvWE- waardig te maken is extra ruimte noodzakelijk, geef dat aan in een 

schets! Wat zijn de eenmalige kosten en wat de jaarlijkse? 

3. De gemeente Westland geeft subsidie bij een gemeentelijk monument, wat betekent dat 

concreet? 

4. Aanvullend onderzoek naar klokkentoren / dak Kruispunt en penanten in de Hoeksteen. 

5. Onderzoek naar de beide orgels (staat van onderhoud). 

 

Als kerkenraad hebben we vorig jaar geleerd, niet te snel conclusies te trekken. De route wordt om 

die reden anders aangevlogen. We brengen eerst de cijfers in beeld met betrekking tot de 

gebouwen, ontwikkelen urgentiebesef door historische cijfers te presenteren mbt 

bezoekersaantallen, ledenaantallen en inkomsten en uitgaven. Op die manier moet een beeld 

ontstaan hoe we in de toekomst niet alleen een bloeiende gemeente kunnen zijn maar ook een 

gemeente die de financiën weer op orde heeft. Op basis van al het aangeleverde materiaal mogen 

de leden zelf hun advies formuleren. 

 

Er zijn drie varianten:  

a. We doen niets. Echter enquête geeft aan doorgaan met het proces 

b. We gaan door met de Hoeksteen en stoten het Kruispunt af 
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c. We gaan door met het Kruispunt en stoten de Hoeksteen af. 

Bij alle opties zullen we de risico’s in beeld brengen. 

 

Procedure 

De gemeente spreekt zich er eerst over uit. Er wordt een brief opgesteld met alle gegevens en ieder 

adres krijgt die thuis en > 18 jaar en ouder mag hierover iets zeggen.  

Hoeveel stemmen/adviezen? Als de kerkenraad 350 antwoorden terugkrijgt, wordt dit gezien als een 

representatieve ledenraadpleging. De kerkenraad zal het advies volgen dat op tweederde 

meerderheid kan rekenen. 

Een goed besluit is afhankelijk van twee dingen: een goed voorstel en draagvlak.  

De voorzitter merkt op dat in de politiek ook niet altijd het beste voorstel tot uitvoering wordt 

gebracht. Soms gaat men voor het voorstel dat vooral veel draagvlak geniet ook al is het inhoudelijk 

wellicht van een mindere kwaliteit.  

 

Spreukendichter in wijsheid “Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van 

raadgevers komt iets tot stand.” (Spreuken 15:22; NBG ’51). De ledenraadpleging moet worden 

uitgelegd als het zoeken naar wijsheid. 

 

Wilco Vahrmeijer vraagt of de enquête per adres of per lid is? Per lid van 18 jaar en ouder. 

Niets doen is geen optie. Dus blanco stemmen, tellen niet mee! Je kiest voor de één of andere 

kansrijke optie. 

 

Huib van Beest. Als men gaat stemmen, in hoeverre zijn dan de gegevens bekend. De kleine 

Kerkenraad ontvangt in de eerste helft van maart de resultaten van het aanvullend onderzoek en 

spreekt hierover kort na Pasen en vervolgens de grote Kerkenraad. De leden worden in de tweede 

helft van april geïnformeerd en daarna vindt de ledenraadpleging plaats. 

 

Op welke termijn geeft Gemeente Westland terugkoppeling? De TGC is in gesprek met de gemeente 

over het bijbouwen bij het Kruispunt en mogelijkheden voor de Hoeksteen. De gemeente is genegen 

mee te werken aan wijziging van het bestemmingsplan. Met andere woorden de kaders zijn er en 

dat betekent mogelijkheden, echter duidelijkheid kan pas gegeven worden als vergunningsaanvraag 

ingediend is. 

 

De TGC gaat dit verder in kaart brengen en onderzoeken met onafhankelijke partijen en ook de 

onafhankelijk voorzitter.  

 

Criteria:  

Saskia van Koppen: aanvullend rapport wordt eerst in kerkenraad behandeld en dan op een 

gemeenteavond in de tweede week van april en pas dan een brief thuis? De wens vanuit de 

gemeente is om voldoende tijd te krijgen om het aanvullende rapport te lezen en te informeren 

zodat uiteindelijk de gemeenteleden zelf een advies kunnen uitbrengen. 

 

Met hart en hoofd en vertrouwen hebben dat gemeente uiteindelijk  tot een advies/ besluit komt. 

Ingeval de gemeente er niet uitkomt, dus geen duidelijkheid in advies dan gaat de kerkenraad een 

besluit nemen en dan geldt de helft +1. De voorzitter merkt op dat de procedure er één is van hart, 

hoofd maar zeker ook van gebed. 

 

Wim van der Kruk deelt mee dat hij samen met Arend Vreugdenhil is afgereisd naar  

Raamsdonksveer om aldaar te praten over de mogelijkheden van het onderbrengen van een 

kerkgebouw in een stichting. Bijvoorbeeld optie Hoeksteen open en dan het beheer van het 

Kruispunt in een stichting a la het huidige kruisgebouw in Maasdijk. 
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In een gesprek met ds. Habekotté heeft hij over deze mogelijkheden gehoord. 

De voorzitter merkt hierover op dat dit gesprek ook in de kerkenraad is gevoerd. Het kerkgebouw in 

een steunstichting betekent dat PG Maasdijk financieel verantwoordelijk blijft. Veel gemeenten 

rekenen zich rijk met kerkgebouwen, echter de herbestemming na de crisis valt enorm tegen.  

Daarnaast dient de stichting beheert te worden door een op zichzelf staand bestuur en  is niet een 

taak die de kerkenraad op zich kan nemen. Het kost nu al moeite om een voltallige kerkenraad bij 

elkaar te krijgen.  

 

De voorzitter merkt op dat de optie is één gebouw overhouden en één afstoten.  

Als er gemeenteleden zijn waar het gebouw zo na aan het hart licht dat ze een stichting willen 

oprichten om het vervolgens te kopen van de PGM, er wellicht zaken gedaan kunnen worden. 

 

Ds. Habekotté reageert op de mededeling van Wim van der Kruk, omdat in dit verband zijn naam is 

genoemd en dit suggereert een verband. Ds. Habekotté spreekt uit dat er op geen enkele wijze een 

verband is. Sterker nog toen dit punt ter sprake kwam in de kerkenraad heeft de dominee 

persoonlijk afstand genomen van het voorstel dat Arend Vreugdenhil besprak en zo ook nu in deze 

vergadering.  

 

Arend Vreugdenhil twijfelt of de kerkenraad wel een besluit moet nemen bij meerderheid van 

stemmen als de gemeente niet met een gedragen advies komt dat door tweederde wordt gesteund.  

De voorzitter geeft aan dat de kerkenraad de taak heeft dit proces tot een goed einde te brengen. 

Het liefst met een groot draagvlak, maar als dat er niet is mogen we niet blijven hangen in het 

stadium van ‘niets doen en afwachten’. 

 

Wim Pontier informeert naar de duur van de procedure, want voor 15 mei is een strakke planning en 

wat als er vertraging optreedt? De voorzitter geeft aan dat de data zijn geprikt en dat alles past op 

papier. In principe neemt de huidige kerkenraad die beslissing.  

 

Wim Doelman vraagt of de enquête nog meerwaarde heeft? De conclusies, worden nog steeds 

meegenomen.  

 

Dhr. Noordam vraag zich af wie gaat dat betalen? De kerkenraad maakt de risico’s zichtbaar, stel dat 

we kiezen voor de duurste variant omdat daar een draagvlak voor is bij tweederde van de gemeente 

en dat deze variant over 15 jaar niet meer betaalbaar is, dan zullen we op basis van die nieuwe 

werkelijkheid weer een nieuw plan ontwikkelen. Iedere generatie heeft z’n eigen problemen en kiest 

weer nieuwe oplossingen. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd blijven gaan. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer voor de rondvraag.  

Als laatste mededeling : Wim Pontier aanvaardt het ambt als voorzitter van het college van 

kerkrentmeester en Jacqueline Harteveldt het ambt van jeugdouderling. Verder zijn de colleges druk 

bezig om de lege plaatsen aangevuld te krijgen.  

 

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/ haar inbreng. De opkomst is een kleine 100 gemeenteleden 

en het verzoek is om vanaf nu ambassadeur te zijn van de gekozen procedure dat we er met elkaar 

uitkomen.  

 

7. Sluiting  

Ds. Habekotté sluit de vergadering met een gebed. 


