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Protestantse Gemeente Maasdijk      

 

Notulen van de Gemeenteavond op 30 november 2015 in het Hoeksteen 

 

Voorzitter: Adriaan van Zanten 

Notulist: Petra Scheffers      

  

1. Opening 

De voorzitter kijkt terug op de maand november en noemt de laatst gemeenteavond, het gemeente 

weekend (bazar/ kerkenveiling), kinderdienst met kompas. Mooi en inspirerend om het verhaal van Jona te 

zien e hoe dat verwoord werd en de waardige dienst ter afsluiting van het kerkelijk jaar. Kortom een 

kerkelijke gemeente vol activiteiten die helpen tot opbouw in geloof. 

1
e
 adventsdienst. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Gaan we dat met elkaar beleven in 

adventstijd?   

Gelezen wordt uit Romeinen 1 vers 16.  

 

Mededelingen: geen 

 

2. Verslag 10 juni 2015 (zie bijlage) 

Geen opmerkingen en de notulen worden onder dankzegging vastgesteld. 

 

3. Beleidsplan 2015-2018  

Voor de zomer is het beleidsplan gedeeld tijdens de gemeenteavond van juni en na de zomer is het 

vastgesteld. Hoe kunnen we de visie vasthouden?  Er is een bladwijzer voor iedereen waarop de visie op 

afgedrukt staat. Achterop de bladwijzer staan de waardes die belangrijk zijn voor onze gemeente.  

De oproep wordt gedaan aan de gemeente dat als u iets vindt van het beleidsplan, schrijf het dan op de 

bladwijzer. Immers het beleidsplan is niet een statisch iets, maar continu in ontwikkeling. 

 

Hoe kunnen we de visie eigen maken en wat betekent het in concrete doelen? 

 

Wat zijn belangrijke waardes? 

• Betrokken op God en op elkaar 

• Verbonden met de schrift en de traditie 

• Bescheiden, hetgeen betekent dat we andere inzichten respecteren 

• Inspireren 

• Toekomstgericht: brandend houden van het vuur. 

• Samenbindend 

• Daadkrachtig 

 

Speerpunten 

• Vieren en beleven (1 bijzondere dienst per maand) 

• Pastoraat: opnieuw inrichten waarbij vitaliteit geldt als uitgangspunt ipv leeftijd. In wijk 

gemeenteavonden is hierover gesproken. Als voorbeeld wordt gesteld dat iemand van 60 jaar kan al 

behoorlijk afhankelijk van anderen zijn en een krasse 80-er nog zelf actief kan zijn in de gemeente. 

 

Diaconie: kinderdiaconaat, digitalisering kerkradio etc. Strijd tegen eenzaamheid.  

 

Jeugd: plek voor samenkomst en zoekend naar nieuwe vormen. Vorige week tijdens een bijeenkomst in ’s 

Gravenzande waren de jeugdouderlingen aanwezig om ideeën op te doen. 

 

Algemeen: het onttrekken van een kerkgebouw aan de eredienst.  
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Vanaf 2017 is eerder als doel gesteld om te werken met een sluitende begroting. Voor 2016 en 2017 zal dit 

niet haalbaar zijn. Doch in 2018 wordt hier wel naar gestreefd. 

Onderzoek naar mogelijkheden kleinere kerkenraad door taken en werkzaamheden op andere manier te 

verdelen. Een helpende handenlijst wordt ontwikkeld. 

 

Huib van Beest merkt op over de bladwijzer dat PG Maasdijk een kerkgemeenschap is en geen beweging en 

wil dit graag aangepast zien. 

 

Wim Pontier merkt op dat kernwaardes in punten zijn weergegeven en vraagt zich af of het mogelijk is om 

die punten/ die kernwaardes te vatten in een zin waaraan alles opgehangen kan worden? Na lezen van de 

visie een goede slogan bestaande uit 1 zin. 

 

Cees Noordam vraagt om aanpassing van kernwaardes gehoorzaam aan de schrift naar verbonden aan de 

schrift. Dit was in juni beloofd maar nog niet aangepast. 

 

4. Begrotingen 2016 (zie bijlage diaconie, jeugd, kerk) 

Simon de Bruijn geeft een toelichting op de begroting van de Diaconie. 

De begroting is in grote lijnen hetzelfde als voorgaande jaren. De rente opbrengsten is iets lager, 

want de rente neemt af. Bijdragen levend geld zijn collectes en deze zijn in lijn met voorgaande 

jaren. Doorzendcollectes hebben een doel. De post ‘Afschrijving’ heeft betrekking op de kerkradio.  

‘Belaste kerkdiensten’ betreft de kosten die gemaakt worden. 

 

Op de vraag waar de opbrengst van de kerktoren terugkomt luidt het antwoord dat deze zichtbaar is 

in de begroting van de kerkrentmeesters. 

De gemeente geeft een positief advies betreffende de begroting. 

 

Annelies Looije licht de begroting ‘Jeugd’ toe. De collectes zijn iets hoger dan in 2015 begroot. De 

belangrijkste uitgaven worden belicht, zoals Kinderkerk. Dit betreft aankoop materialen. Onder de 

klok is voor de jongeren, clubs en catechese. Nieuw is de groep 18-30 jaar en hiervoor zal een 

nieuwe activiteit georganiseerd worden. Ook wordt Alpha xl, een belangrijk initiatief, gesteund. 

De gemeente geeft een positief advies bij de begroting. 

 

De begroting van de kerk wordt toegelicht door Hilbert van Dijk. Er is een daling van de inkomsten, 

zoals geen inkomsten van EMM. De inkomsten van de kerktoren zijn verwerkt. De spaarrentes zijn 

afgelopen jaar behoorlijk gedaald. Bijdragen levend geld, collectes en kerkbalans. Wordt niet minder 

gegeven, maar meer ouderen ontvallen ons. Juist de ouderen zijn een belangrijke giftengroep. 

 

Kerkenveiling en bazaar. Daling inkomsten is als verwacht. 

Lastenkant, daling uitgaven van onderhoud. Vorig jaar met name in de Hoeksteen veel aan 

onderhoud gepleegd. Zolang er nog geen gebouwkeuze is gemaakt, zal er alleen noodzakelijk 

onderhoud  worden gepleegd.   

De afdracht  ‘Centrale kas’ stijgt niet mee en is te hoog, er zou een bedrag van € 7.000 af kunnen  

De uitgaven zijn ongeveer gelijk aan 2014. Een daling aan inkomsten en gelijkblijvende uitgaven 

resulteert in een behoorlijk negatief saldo. 

 

Er wordt een vraag gesteld over de hoogte van de rente. Het lijkt of er in 4 maanden tijd veel rente 

wordt ontvangen, echter dat kan met het moment van boeken te maken hebben, legt Hilbert van 

Dijk uit. 
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Wim van der Kruk merkt op we zijn nu één PKN gemeente en nog niet eerder zo’n negatieve 

begroting hebben gehad. Verzoek is om een uitgebreidere vorm in te kunnen zien waar dat nu 

werkelijk in zit. De huidige papieren vorm is te summier. Een uitgebreidere vorm is op internet te 

vinden, echter niet iedereen heeft internet. 

  

Wim Pontier heeft een vraag over de lasten kerkgebouwen. Het is logisch dat in dit stadium het 

onderhoud beperkt is. Toch is hiervoor wel een post opgenomen van € 50.000. Wat als keuze 

definitief is en 1 gebouw? Het begrote bedrag van € 50.000 is deels onderhoud. In dit bedrag is ook 

gas, water, licht en verzekeringen opgenomen. 

 

Verzoek is om de toelichting op detailniveau te presenteren en ook uitleg over sub posten te geven.  

 

Verder wordt opgemerkt om contract met betrekking tot antennes in de toren open te breken en te 

verhogen. In het verleden zijn hier eerder pogingen voor ondernomen mede met behulp van DAEL 

als adviseur. De begroting wordt voorzien van een positief advies. 

 

5. Uitslag enquêtes met betrekking tot de gebouwen en de belevenis van de kerkdiensten 

- De cijfers 

- De opmerkingen 

- Wat valt op?  

 

De resultaten van de enquête zijn uitgedeeld op de vergadering en als bijlage toegevoegd aan deze notulen. 

De voorzitter deelt mee dat  de enquête GEEN stemming is, maar een peiling!  

Tot 15 november konden de formulieren worden ingeleverd. Toch zijn er na die tijd nog een aantal 

formulieren ontvangen. Die zijn niet meegeteld in deze uitslag, maar worden wel meegenomen. Dit betekent 

dat de totaaluitslag ongeveer 1% zal afwijken van de gepresenteerde resultaten nu. 

 

Als eerste worden de resultaten  van de kerkdienst besproken.  

Eerder is er een peiling in de kerkenraad gehouden. De voorzitter geeft aan dat de uitslag kerkenraad en 

gemeente elkaar nauwelijks ontloopt. Dit geeft aan dat de kerkenraad een mooie afspiegeling is van de 

gemeente.  

 

Met betrekking tot de avonddienst wordt opgemerkt om het aan de mensen te vragen die ’s avonds naar de 

dienst gaan. Hun antwoord laat zich echter raden. Niet alle gemeenteleden hebben een mening hierover.  

 

De resultaten enquête kerkgebouwen 

De resultaten zijn vergeleken met de resultaten uit 2010 voor de fusie. Toen vond slechts 26% van de leden 

de keuze voor welk gebouw onbelangrijk. 

 

Ten aanzien van vraag 2 over het proces, het besluit en realisatie wordt opgemerkt dat een gedegen 

programma ook een onderbouwing met een begroting moet bevatten. 

 

Vraag 4/5 scenario’s die de taxateur adviseert te onderzoeken etc. 

 

De gegeven argumentatie wordt nog besproken. Op basis van de gegevens van de twee enquêtes moet het 

duiden in de kerkenraad nog gebeuren. 1 december in de kleine kerkenraad en in het nieuwe jaar de 

eerstvolgende GK.  

 

Welke conclusies kunnen we er nu uit trekken? 

• Eén kerkgebouw genoeg is 

• Dat het proces afgerond moet worden en niet 3-5 jaar in de ijskast moet verdwijnen 
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• Betaalbaarheid in de toekomst een belangrijke rol moet spelen 

 

Vanzelfsprekend kan op basis van gevoel iets gevonden worden. Als die er zijn dan graag die argumenten 

voor het voetlicht brengen. Als dit weer terugkomt, behoeft het dus (veel) aandacht en verduidelijking om 

die fase goed af te ronden. 

 

De heer Wim Van der Kruk heeft goede moed gekregen. Er is nu licht aan de horizon en hoop om het 

gebouw 5 jaar open en levend te houden.  

 

6. De toekomst van de kerkgebouwen 

- Waar staan we op dit moment? 

- Waar zijn we mee bezig? 

- Op welke datum richt de kerkenraad zich inzake besluitvorming? 

 

De heer Huib Van Beest merkt op over de enquête dat het hier gaat om percentages en getallen. De 

meeste zijn gezinnen, dus de gezinnen hebben zich uitgesproken en niet een individu. 

 

De heer Cees Noordam vraagt aan de voorzitter om een betoog te mogen voordragen.  De heer Wim 

van der Kruk is het eens met dit betoog waarin wordt gepleit voor een snel besluit en bij voorkeur 

vóór de actie kerkbalans. 

 

De voorzitter licht toe dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente Westland over dat 

het Kruispunt geen gemeentemonument is. Wat zijn de consequenties dan ten aanzien van het 

onderzoek en de uitkomsten? 

De gemeente Westland geeft aan dat zowel de Hoeksteen als het Kruispunt her ontwikkeld kunnen 

worden. Komt er op de plaats van het Kruispunt nieuwbouw dan dient er karakteristiek gebouwd te 

worden. Bij de Hoeksteen zijn geen beperkingen. Bij het Kruispunt moet wel rekening gehouden 

worden met de groenstrook. Deze zal groen moeten blijven.  

Gemeenteleden willen een concretere rapportage waarin duidelijk wordt  weergegeven over welke 

cijfers het gaat en op grond van welke argumenten men tot welke adviezen met komt.  

 

De voorzitter antwoordt dat Commissie Kerkgebouwen (CKG) hiermee bezig is en dat in maart 2016 

een aanvullende rapportage beschikbaar is.  Doel van de kerkenraad is om vóór 1 mei 2016 een 

besluit te nemen. Deze datum zal voor de één te traag zijn en voor de ander te snel. De kerkenraad 

betracht zorgvuldigheid en emoties kunnen hierin niet meegewogen worden. Uiteindelijk zal er een 

zakelijk rationeel besluit genomen moeten worden. 

 

In proces betekent dit dat in april een gemeenteavond plaats zal vinden zodra de aanvullende 

rapportage beschikbaar is. 

 

7. Rondvraag 

 

Tjerk Prins:  Er zijn 6 Impulsdiensten per jaar en niet meer daarnaast ook nog een reguliere dienst. 

‘Gewone’ kerkgangers hebben water bij de wijn gedaan. Het verzoek aan Impuls is de reguliere 

diensttijden aan te houden.   

 

De heer Van Vliet heeft een opmerking over het laatste Avondmaal. De diakenen op het podium 

ontvingen eerst brood en gingen daarna uitdelen. Een Diaken is dienend en hoort als laatste brood 

te nemen. Jacob de Jong reageert hierop dat het de laatste keer anders is gelopen dan gebruikelijk. 

Er is geen beleidsverandering het is helaas zo gelopen. 
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Jaco Zonneveld merkt op dat in het voorjaar van 2016 er mutaties zullen plaatsvinden in de 

kerkenraad en dat voor mensen die er dan net zitten een zware beslissing te nemen valt met 

betrekking tot gebouwenkeuze. De voorzitter antwoord dat wisseling van kerkenraadsleden rond 

Pinksteren zal plaatsvinden en daarom ook de eerder genoemde datum van 1 mei 2016 in de 

besluitvorming van gebouwen.  

 

Huib van Beest doet het verzoek om de mooie bladwijzer met de visie aan te passen en het woord 

‘beweging’ eruit te halen. 

  

Jan Prins informeert naar het geluidsprobleem in het Kruispunt. Het geluid is slecht in dit gebouw. 

Zeker achterin zijn predikanten nauwelijks te verstaan en doet suggestie om microfoons dit bij de 

mond van de predikant te plaatsen. De voorzitter bevestigt het probleem. Het heeft alle aandacht en 

er wordt gewerkt aan eenzelfde systeem als in de Hoeksteen. Het College van Kerkrentmeesters is 

hiermee bezig. 

 

Er wordt een suggestie gedaan ter besparing op energiekosten en in het kader van duurzaamheid de 

mogelijkheid te onderzoeken van zonnepanelen op het dak van de kerk. De suggestie wordt 

meegenomen. 

 

Wim Pontier merkt op dat ten aanzien van de stand van zaken rondom gebouwen er nauwelijks 

concrete nieuwe informatie is gegeven. Het enige dat is genoemd is dat er gewerkt wordt aan een 

aanvullend rapport en dat hopelijk 1 mei 2016 een besluit genomen wordt.  

De verwachting wordt uitgesproken dat er behoefte is aan meer concreetheid in het rapport.  

De voorzitter antwoord dat mede op basis van die kritische vragen duidelijk is waar de rapportage 

aanvulling op behoeft. Het wordt geen geheel nieuw rapport. 

 

Wim verduidelijkt met een voorbeeld. Er wordt bijgebouwd bij het Kruispunt. Wat wordt 

bijgebouwd?  Er moet een meer concreet beeld gegeven worden. Welk pad dient men dan te 

bewandelen? Is dat te realiseren voor gemeente, omwonenden met betrekking tot vergunning? 

De onderhoudskosten van de Hoeksteen is 2x zoveel als het Kruispunt. Een toelichting hierop 

ontbreekt.   

 

Leen van der Hoek vindt de aanpak amateuristisch. Hierin wordt hij niet bevestigd en verzocht wordt 

geen persoonlijke oordelen uit te spreken. Voorkomen dient te worden dat er een ideële strijd 

ontstaat op basis van historische verbondenheid aan één van de gebouwen. Het rapport is niet goed 

omdat het aan hoop voldoet of slecht omdat er een tegenvallend advies is uitgekomen. 

 In het voortraject is ten aanzien van de samenstelling van de Gebouwencommissie zorgvuldig 

gehandeld. De leden zijn geselecteerd op affiniteit en deskundigheid dan wel ervaring met het 

onderwerp. Tevens is aan ieder lid gevraagd of ze uiteindelijk  een advies kunnen ‘verkopen’ waar ze 

historisch geen band mee hebben. Met de toevoeging van een onafhankelijk voorzitter vanuit de 

landelijke kerk hebben we daarmee een goede commissie. 

 

Leen van Geest plaatst een opmerking waarom bijbouwen bij het Kruispunt, terwijl in de Hoeksteen 

alles staat? Dit is precies de vraag die een gedegen antwoord behoeft. De kosten in de toekomst 

gerelateerd aan de huidige gebouwen kan een antwoord opleveren dat verrassend is.  

 

De voorzitter stelt een vraag over de bezetting van een avonddienst in de kerkzaal en dat het niet 

fijn is om een dienst te houden met 30 mensen in een grote lege zaal waar 500 man in kan. Het gaat 

niet alleen om wat nu nodig is, bij het onttrekken van een gebouw speelt juist de toekomst en 

belangrijke rol. Hoeveel kerkgangers hebben we over 20 jaar en hoe staat het dan met de financiën. 
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Bij de beslissing die we nu moeten nemen gaat het om de volgende generaties. Waar hebben zij als 

gemeente in de toekomst baat bij en wat kunnen ze dan betalen? 

 

Als er weer nieuws is zullen we een nieuwe gemeenteavond beleggen. 

 

8. Sluiting  

Ds. Habekotté sluit avond met een gebed.  
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BIJLAGEN   

Behorende bij notulen gemeenteavond 30-11-2015 

 

Enquête beleving kerkdiensten: 269 ingeleverde formulieren   

   

1. Met welke frequentie bezoekt u de kerkdiensten?   

56% wekelijks 

34% een aantal keren per maand 

10% een aantal keren per jaar 

   

2. wat is voor u de belangrijkste reden om een dienst bij te wonen   

44% ik zoek de ontmoeting met God 

34% in de ontmoeting met elkaar wordt geloof versterkt 

24% ik wil graag uitleg over de Bijbel krijgen 

49% ik ervaar het als prettig om met geloofsgenoten bij elkaar te komen 

   

Welke uitspraak past bij uw mening als het gaat om de kerkdiensten   

50% een dienst moet niet langer dan 70 minuten zijn 

50% als de inhoud van de dienst goed is, maakt de lengte niet uit 

   

35% het is fijn dat we nieuwe liederen toelaten en dingen uitproberen 

65% per dienst moeten we niet meer dan één nieuw lied zingen 

   

60% de zes impulsdiensten zijn waardevol omdat ze andere mensen naar de kerk trekken 

40% de zes impulsdiensten wijken te veel af van reguliere diensten waardoor veel mensen  

 overslaan 

   

57% het is goed dat er naast de impulsdiensten geen aparte dienst meer is 

43% als je naast een impulsdienst een reguliere dienst houdt, trek je bij elkaar meer mensen 

   

36% we moeten de avonddiensten zo lang als mogelijk in stand houden 

64% we moeten de avonddiensten in 2017 terugbrengen naar 2x per maand 

   

71% ik ben tevreden over de invulling van de kerkdiensten 

29% ik zou graag verandering willen in de uitvoering van de kerkdiensten 

    

Conclusies: 

- Tweederde van de respondenten is tevreden met de invulling van diensten, een derde deel levert tal 

van ideeën 

- De helft van de respondenten vindt dat een gewone kerkdienst in 70 minuten kan worden afgerond. 

Eveneens 50% vindt het geen probleem als een bijzondere dienst langer duurt, de inhoud 

rechtvaardigt dit. 

- Nieuwe liederen uitproberen is prima, maar alstublieft gedoseerd, mensen haken anders af. 

- Het beleid rondom de Impulsdiensten wordt in meerderheid gewaardeerd door de gemeente. 
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- De tweede dienst op de zondag mag van tweederde naar bv de 2
e
 en 4

e
 zondag van de maand. 

Enquête toekomst kerkgebouwen: 275 ingeleverde formulieren     

     

1. Eén gebouw is voldoende voor onze gemeente, er moet dus één gebouw worden afgestoten. 

eens 88%         

oneens  4%         

niets 8%         
          

2. De kerkenraad moet het proces rondom de keuze dit winterseizoen gaan afronden.  

eens 79%         

oneens  11%         

niets 10%         
          

3. De betaalbaarheid van het kerkgebouw moet zwaar wegen in de besluitvorming.   

eens 70%         

oneens 19%         

niets 11%         
          

4. De Hoeksteen moet nog zeker vijf jaar worden openhouden omdat het op dit moment aan bijna alle 

punten. Neem de tijd voor deze ontwikkelingen en besluiten. Voldoet van het PvWE.  

eens 52%         

oneens 39%         

niets 9%         
          

5. Het Kruispunt biedt na de noodzakelijke aanpassing/verbouw de beste keus voor een totaal nieuwe start.

          

eens 50%         

oneens 43%         

niets 7%         
          

6. Het gebouw dat wordt afgestoten moet vooral veel opleveren (de bestemming is ondergeschikt). 

eens 56%         

oneens 33%         

niets 11%         
          

7. Het gebouw dat overblijft moet een nieuwe inrichting krijgen zodat het voor iedereen een nieuwe start 

wordt.          

eens 64%         

oneens 25%         

niets 11%         

 

Conclusies: 

• 275 respondenten wordt door de kerkenraad gezien als een representatief deel van de gemeente. 

• Punt 1 en 2 laten zien dat de gemeente één gebouw voldoende vindt en het keuzeproces wil 

afronden. 

• Punt 3 geeft aan dat de betaalbaarheid in de toekomst een punt is dat zwaar moet worden gewogen. 

• Punt 4 en 5: de helft vindt de Hoeksteen een goede optie de andere helft denkt dat Het Kruispunt 

een goede optie is.  

• Punt 6 geeft aan dat iets meer dan helft de opbrengst van het gebouw dat wordt afgestoten van 

belang vindt.  

• Punt 7 tweederde vindt een nieuwe inrichting voor het gebouw dat overblijft van meerwaarde. 

         


