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Zomeradvies
“Samen sterker”

beleidscommissie Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek
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Leden beleidscommissie:
Gerrit Out, Jan-Dirk Enschede, Willem 

Passchier en Erik van der Kooij 

Drie vragen

Onderzoek de opties, met hun voor – en nadelen, 
om het voortbestaan van onze gemeente op de 
langere termijn, te waarborgen. Adviseer de 
kerkenraad in ieder geval over:
1. de organisatievorm van de kerkenraden;
2. de gewenste pastorale (predikanten/kerkelijk 

werkers) - en personele (organist/koster/ 
ondersteuning) bezetting;

3. de gebruiksmogelijkheden van onze 
gebouwen. 
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Ledentalontwikkeling
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Gemiddelde leeftijd
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Vermogensontwikkeling
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Organisatievorm
Advies 1: Wij adviseren om van een 
gemeente met twee wijkgemeenten en 
een Algemene kerkenraad, over te gaan 
naar één gemeente met één kerkenraad 
en werkgroepen.
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Organisatievorm (2)
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Organisatievorm (3)
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Werkgroepen
•Kerkenraad blijft verantwoordelijk
• In elke werkgroep minimaal 1 ambtsdragers 
•Talenten benutten van vrijwilligers
•Bijvoorbeeld:

- werkgroep pastoraat-VB
- groene kerk
- missionaire activiteiten
- werkgroep pastoraat-SP
- Kerk-in-Actie

•Optie: ‘kleine kerkenraad’

Drie scenario’s voor de 
ontwikkeling predikantsplaatsen

Scenario 1: elke wijk een eigen deeltijd predikant

Scenario 2: naar één predikant in 2026

Scenario 3: continuïteit op korte termijn
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Scenario 1: iedere wijk een 
eigen deeltijd predikant

•Vacature Vonkeman in 2021/2 invullen met ca. 0,5 
FTE structureel en vacature Polderman in 2026 
invullen met ca. 0,5 FTE structureel. Totaal dan vanaf 
2026 ca. 1 FTE voor de gezamenlijke gemeente, 
verdeeld over beide wijkgemeenten.

•Bij dit scenario is er ruimte voor tijdelijke extra 
formatie voor bijvoorbeeld een pastoraal werker of 
een jongerenwerker van 0,2 FTE.
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Scenario 2: naar één predikant 
in 2026

•Vacature Vonkeman in 2021/2 invullen met 0,7 FTE 
tijdelijk en bij vacature Polderman vanaf 2026 de 
tijdelijkheid beëindigen (check of dat kerkordelijk 
kan, waarschijnlijk niet) waarna beide wijken 
gezamenlijk een predikantsplaats invullen met 1,0 
FTE structureel.
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Scenario 3: continuïteit op 
korte termijn

•Vacature Vonkeman in 2022 invullen met 0,7 FTE 
structureel en vacature Polderman vanaf 2026 
invullen met de overige 0,3 FTE structureel. In deze 
opzet gaat de 0,7 FTE predikant vacature Vonkeman 
t.z.t. ook deels werken voor Santpoort en maken we 
afspraken over de verdeling van de werkzaamheden 
tussen beide predikanten.
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Budget voor missionaire
activiteiten 

Advies 2.2: Aanvullend op de pastorale 
bezetting adviseren wij met ingang van 2021 
een jaarlijks budget van €25.000 vrij te maken 
voor missionaire projecten. Voor o.a.
•Hart voor Velserbroek’ – project (€ 5.000) en
•‘missionaire activiteiten’ in Santpoort 
(€2.000). 

•En ????
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Overige professionele krachten

Advies 2.3: Wij adviseren hiervoor een 
groeiend budget te reserveren in de 
meerjarenplanning.

Wij verwachten dat het noodzakelijk wordt 
extra professionele ondersteuning in te huren 
voor  vrijwilligerstaken die onvoldoende 
ingevuld kunnen worden, zoals kerkelijk 
bureau activiteiten, communicatie, 
schoonmaak, gebouwbeheer e.d.
Voor alle medewerkers en ondersteuning 
geldt dat men in beide wijken actief kan zijn 
of worden.
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Gebruiksmogelijkheden 
van onze gebouwen

Advies 3:
1. handhaaf t/m 2026 de beide huidige 

gebouwen als eigen plek van samenkomst en 
2. onderzoek opties voor de bijgebouwen en 

de kosterij van de Dorpskerk waarbij 
nieuwbouw te zijner tijd niet wordt 
uitgesloten. Hierover te besluiten in 2025
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De werkgroep stelt op basis van
haar adviezen de volgende besluiten
voor:
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Voorstel voor besluit (1),
organisatievorm

•Besluit 1 (organisatievorm): over te gaan naar 
een gemeente zonder wijkgemeenten en 
zonder wijkkerkenraden maar met 
werkgroepen en dit, in overleg met de 
kerkenraden, te laten uitwerken in een 
nieuwe plaatselijke regeling
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Voorstel voor besluit (2),
personele bezetting

•Besluit 2.1 (predikantsplaatsen): 
voorkeur uitspreken voor 
scenario’s 2 of 3 en nu
besluiten tot vrijgeven 
vacature Velserbroek voor 0,7 FTE

•Besluit 2.2: met ingang van 2021 een jaarlijks 
budget van €25.000 vrij te maken voor 
missionaire projecten

•Besluit 2.3: een groeiend budget te reserveren in 
voor professionele ondersteuning
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Aandachtspunt: Nog te besluiten of 
de 0,7 FTE voor Velserbroek 
structureel of tijdelijk is.



5-10-2020

4

Voorstel voor besluit (3),
gebouwen

1. Beide huidige gebouwen als eigen plek van 
samenkomst te handhaven t/m 2026 

2. Onderzoek te starten naar opties voor de 
bijgebouwen en de kosterij van de 
Dorpskerk waarbij nieuwbouw te zijner tijd 
niet wordt uitgesloten. Hierover te 
besluiten in 2025
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Voorstel voor besluit (4), een gemeenteberaad 
in coronatijd

De besluiten onder 1, 2 en 3 zijn voorgenomen 
besluiten die op korte termijn worden 
voorgelegd aan de gemeente.

 Voorstel: adviesrapport beknopt opnemen in 
komende kerkblad (november) met de 
voorgenomen besluiten van de kerkenraden en 
mogelijkheid om daarover een mening te geven.
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Suggestie: Een digitaal beraad 
organiseren voor leden die behoefte 
hebben aan een toelichting.

Stap voor stap gereed
voor de toekomst

Over de jaren heen besluiten nemen:
•2020 tot 2026 in iedere wijk een eigen kerk
•2020/2021: organisatorisch een gemeente vormen
•2021: vacature Vonkeman invullen
•2026: vacature Polderman invullen
•2025: besluit over toekomst bijgebouwen 
Dorpskerk en toekomst Kruispunt

•2026: besluiten over hechtere samenwerking
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