
Protestantse Gemeente Maasdijk      
Notulen van de Gemeenteavond op 25 april  2016 in het Kruispunt 
 

Voorzitter: Adriaan van Zanten 

Notulist: Petra Scheffers      

  

 

1. Opening vergadering  

De voorzitter heet aanwezigen welkom en opent de vergadering met een lezing waarover zondag 24 

april jl. is gesproken tijdens de Jeugdkerk. Met tieners is gesproken over keuzes en de stress hiervan 

en wat hierover in de bijbel staat geschreven. Het bijbel gedeelte dat gelezen wordt gaat over de 40 

dagen in de woestijn en de duivel die het volk op de proef stelt.  

 

De eerste Vesper is zojuist gehouden. Een mooie Vesper en er volgen er nog twee.  Het helpt ons om 

in het proces om antwoord te kunnen geven op de vraag wanneer hebben we een goed besluit 

genomen? Het antwoord kunnen we niet over 2 weken geven, ook niet over 3 weken. Misschien pas 

over 3 of 4 jaar en wordt bepaald door hoe wij als gemeente uiteindelijk omgaan met gekozen 

oplossing en met elkaar. Keuzes zijn altijd moeilijk. 

 

Een korte terugblik op het proces. Vorig jaar rond deze tijd was lag het adviesrapport van de 2
e
 fase 

de onderzoeksfase van de Commissie Toekomst Kerkgebouwen ter tafel. Gevolgd door een 

aanvullend rapport dat 10 dagen geleden is toegelicht en waar vanavond een ieder de gelegenheid 

krijgt een mening te vormen dat ons gaat helpen in het advies.  

 

2. Meningsvorming/ adviezen 

Het doel van deze avond is te luisteren naar de verschillende meningen naar aanleiding van het 

aanvullend rapport dat is opgesteld in opdracht door de kerkenraad. Verschillende gemeenteleden 

hebben vooraf spreektijd gevraagd. Op grond van deze meningen kan een dialoog ontstaan. De 

gesprekken kunnen ons helpen zelf een advies te formuleren. 

Aan het einde van de avond wordt geconstateerd dat er vooral veel kritiek geuit is op de inhoud van 

het aanvullend rapport, op de gebouwen en de communicatie.   

 

In dit verslag wordt inhoudelijk niet ingegaan op de betogen, doch uitsluitend de namen van 

gemeenteleden weergegeven die het woord hebben gevoerd. Dit zijn: Peter vd Bogert, Jan 

Buitenlaar, Simon vd Ende, Leen van Geest, Niek vd Giessen, Leen van der Hoek,  Cees Koevoet, Wim 

vd Kruk, Cees Noordam, Wim Pontier, Jan Prins, Jan Voogt, Regina de Ruijter, Marja Sonneveld,  een 

gemeentelid namens Ben van Vliet, Arend Vreugdenhil, Arjen Verduijn en Jaco Zonneveld.  

 

Gerrit Oosterwijk reageert op meningen die hij heeft gehoord.  

Allereerst aangaande het Kruispunt onder te brengen in een stichting. In het land zijn diverse kerken 

in een stichting ondergebracht.  Een stichting wil best het kerk gebouw hebben, maar betaal wel 

even 10 jaar onderhoud vooruit. Dit betekent dat de stichting graag € 250.000 wil ontvangen voor 

het onderhoud en vervolgens een symbolisch bedrag van  € 1 voor de overname wil betalen. Dit is in 

veel gemeenten aan de orde. Wat is die stichting? Niet van de kerkelijke gemeente, maar behoud 

dorpskerk en stichting exploiteert het gebouw en heeft dus inkomsten nodig. Is Maasdijk als 



kerkelijke gemeente gebouwen beheerder? Maak onderscheid in eenmalige kosten en kosten die 

jaarlijks terugkomen in de exploitatie.  

Waar gaat het om in de kerkelijke gemeente? Er is in 2016 een tekort van € 54.000 begroot, hier 

moet iets aan gedaan worden. Gaat u op termijn voor stenen of pastoraat? 

Ten aanzien van het informatie- en communicatietraject kan opgemerkt worden dat dat niet altijd 

even goed verloopt binnen gemeentes. Kijkend naar Maasdijk en de vele gemeenteavonden die zijn 

gehouden in dit proces, kan het proces van communicatie ten voorbeeld worden gesteld voor andere 

gemeentes. 

Op een gehoorde opmerking over niet een van beide gebouwen, maar een nieuw kerkgebouw, wordt 

een bedrag genoemd van minstens € 2 miljoen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden en 

eisen, niet alleen aan het gebouw, maar ook de omgeving, zoals parkeerplaatsen etc. 

 

Aanvullend merkt Gerrit Oosterwijk op dat in een betoog is genoemd toetsing van het besluit door 

beheerszaken. Dit is niet correct, het zou van toepassing zijn wanneer het gebouw een monument is. 

De keuze die wordt gemaakt kan uiteindelijk wel gevolgen hebben voor toetsing van de 

predikantsformatie. 

 

3. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. De voorzitter geeft nogmaals kort uitleg over het besluitvormingsproces. 

De leden krijgen deze week een brief met uitleg, een bijlage met cijfers en risico’s ten aanzien van de 

alternatieven en een adviesformulier waarbij aangegeven wordt dat het steeds zal gaan om een 

uitvoeringsstrategie. Bij meer dan 350 adviesformulieren en een meerderheid van twee derde voor 

een van de alternatieven zal de kerkenraad dit advies overnemen en omzetten in een besluit. 

Volgens de kerkorde is het altijd de kerkenraad die een besluit dient te nemen. 

De adviezen worden geteld op 9 mei door Wim Pontier en Cees Noordam.  

Is er geen twee derde meerderheid of zijn er minder dan 350 geldige formulieren ingeleverd dan 

krijgt de voorzitter een gesloten brief met de uitslag en zal deze pas geopend en bekend gemaakt 

worden nadat de kerkenraad zonder last of ruggespraak een besluit heeft genomen. 

 

4. Sluiting 

Ds. Van der Eijk sluit de avond af met een gebed. 

 


