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De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Op 5 oktober 
jl. heeft de Algemene Kerkenraad een belangrijk voorlopig 
besluit genomen voor de toekomst van onze gemeente. 
De twee wijkgemeenten Santpoort en Velserbroek hebben 
uitgesproken dat ze verder naar elkaar toe willen groeien. 
Op korte termijn verandert er nog niet zo veel.

Opdracht
“Onderzoek wat er nodig is om op de lange termijn nog steeds 
kerk in Santpoort / Velserbroek te kunnen zijn en adviseer ons,” 
zo luidt vrij vertaald de opdracht die de Beleidscommissie in 
september 2019 kreeg van de Algemene Kerkenraad. Deze 
zomer bracht de commissie haar advies uit. De wijkkerken-
raden en de Algemene Kerkenraad hebben er in oktober mee 
ingestemd. 

De adviezen 
De commissie kreeg drie aandachtsgebieden mee: 
1. de organisatie van de kerkenraad; 
2. de gewenste pastorale en personele bezetting; 
3. de gebouwen.
In het kader Hoofdpunten advies ´Samen Sterker´ leest u de 
adviezen in beknopte bewoordingen. Gerrit Out, voorzitter 
van de BeWWleidscommissie, vat de overwegingen daarbij als 
volgt samen: “Om een gezonde gemeente te blijven, willen we 
verantwoord investeren. We hebben best de nodige financiële 
reserves door de verkoop van kerk en gebouwen in Santpoort. 
We blijven ruim investeren onder andere in de predikantsbe-
zetting, daar hebben we geld voor over. Want wat heb je aan 
een kerk met geld op de bank, waar je straks de deur dicht 
moet doen?”

Het ´ja-woord´
Martine Roomer, voorzitter van de wijkkerkenraad Santpoort, 
geeft aan dat het voor de wijkkerkenraad niet moeilijk was 
om de besluiten te nemen. “Hoe we ons als wijken en wijk-
kerkenraden tot elkaar verhouden, heeft wel iets weg van een 
relatie. Je leert elkaar steeds beter kennen, je ziet wat je deelt 
en waarin je verschilt. Het besluit om samen verder te gaan 
voelt dan heel natuurlijk. Het was ook mooi om te ontdekken 
dat we als wijken en wijkkerkenraden veel minder van elkaar 
verschilden dan we dachten.” Die bevinding wordt gedeeld 
door ds. Gilda Polderman (zie de kadertekst Reacties). 

Overwegingen uit de wijkkerkenraden
De besluiten zijn in lijn met de visie van de gemeente: ontmoe-
ting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de 
wereld. Martine: “We werken toe naar één kerkenraad in 2022. 
Doordat we met minder mensen zijn, wordt het steeds moei-
lijker om de ambten en andere taken ingevuld te krijgen. We 
vinden het belangrijk dat het ‘elkaar ontmoeten’ blijft doorgaan. 

Laat gemeenteleden vooral gemeente zijn en zich daarvoor 
inzetten. Voor de niet-pastorale en diaconale taken kunnen we 
professionele menskracht inhuren. We willen ook investeren 
in missionaire projecten, de ontmoeting met de wereld om 
ons heen. Mooie projecten die er nu zijn, kunnen doorgaan. 
Nieuwe ideeën zijn er ook, projecten met en voor kinderen 
bijvoorbeeld, maar die staan nog in de kinderschoenen.”

Ook Heili Heinink en de Wijkkerkenraad Velserbroek zijn 
ronduit positief over het advies en het besluit. “Ik wil allereerst 
noemen dat we blij zijn met de heldere rapportage van de 
commissie,” aldus de voorzitter. “Er gaat zoveel mensenwerk 
en tijd in zitten. Dat mag best gezegd worden.” Ze benadrukt 
daarbij dat in de besluitvor-
ming de reacties zijn meege-
nomen die gemeenteleden 
eerder hebben gegeven. “Dit 
is zeker geen besluit van een 
klein clubje mensen.”
Ze voegt er in één adem aan 
toe: “Het was niet moeilijk om 
extra budget vrij te maken 
voor missionaire projecten, 
ook omdat het belang hiervan 

Het advies ‘Samen Sterker’ – elkaar zoeken, vinden en samen verder

Hoofdpunten advies ´Samen Sterker´
1. Vereenvoudig de organisatie door de huidige twee 

wijkkerkenraden plus de Algemene Kerkenraad te 
laten opgaan in één kerkenraad voor Santpoort en 
Velserbroek samen.

2. Vanaf 2026 is 1 fulltime predikant voldoende voor 
Santpoort en Velserbroek samen. Voor de vacature 
in Velserbroek is er nu ruimte voor een 70% invul-
ling.

3. Reserveer jaarlijks een ruim budget voor ‘missio-
naire projecten’. 

4. Houd rekening met toenemende kosten omdat vrij-
willigers minder beschikbaar zijn.

5. In ieder geval tot 2026 blijven beide kerkge-
bouwen onze plekken van samenkomst. Intensiveer 
gemeenschappelijke erediensten en activiteiten.

6. Geef bij verhuur van onze gebouwen voorkeur aan 
gemeenschapsbevorderende activiteiten, ook in 
financieel opzicht.

7. Onderzoek mogelijkheden voor ander gebruik van 
de bijgebouwen van de Dorpskerk.  Beslis uiterlijk in 
2025 over mogelijk ingrijpende plannen.

Gerrit: “We willen verantwoord investeren. Want wat heb je 
aan een kerk met geld op de bank, waarvan je straks de deur 
dicht moet doen?”

Heili Heinink, voorzitter 
Wijkkerkenraad Velserbroek
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duidelijk was uitgesproken in de gemeenteberaden. Voor-
beelden als Hart voor Velserbroek en Asfalt laten al zien wat 
deze projecten kunnen betekenen. Ook willen we graag 
een organisatievorm voor onze gemeente die past bij deze 
(corona)tijd. Er zijn nu al groepen mensen die zich inzetten 
voor bijvoorbeeld de digitale vieringen en veiligheid, het is 

goed om daar werkgroepen voor te vormen, zoals wordt gead-
viseerd in de rapportage.

Hoe verder? 
Is de Beleidscommissie nu klaar met haar werk? “Nee, zeker 
niet”, zegt Gerrit Out. “We hebben het nodige huiswerk van 
de Algemene Kerkenraad 
gekregen. De vorming van 
één kerkenraad, die wordt 
ondersteund door werk-
groepen in beide wijken 
vraagt het nodige denkwerk. 
Ook gaan we de gemeen-
teleden horen, voordat het 
definitieve besluit genomen 
wordt. Er moet daarnaast 
onderzoek gedaan worden 
naar mogelijkheden voor het gebruik van de bijgebouwen van 
de Dorpskerk. De vraag is: ‘hoe kunnen we deze gebouwen 
‘missionair’ benutten en welke andere mogelijkheden voor 
‘gemeenschapsbevorderende activiteiten’ zijn er? En vooral, 
wat is daarvoor nodig?’ Dat onderzoek hoeft niet morgen af te 
zijn. We hebben daar een paar jaar de tijd voor. 
Daarnaast moet er gekeken worden naar de omvang van 
de predikantenaanstelling. Nu is er ruimte voor 0,7 fte voor 
Velserbroek. Daarmee zijn we er nog niet. In 2025 gaat ook 
ds. Polderman met emeritaat. We onderzoeken hoe we in de 
toekomst de predikantswerkzaamheden kunnen invullen, en 
wat er kerkordelijk mogelijk is. Een gemeentepredikant blijft, 
hoe dan ook, voor de gemeente heel belangrijk.” Heili onder-
schrijft dit van harte, maar voegt eraan toe. “Dit is wel een punt 
waar de kerkenraad van Velserbroek lang bij stil heeft gestaan.”

De toekomst
Samenvattend kijken degenen die aan het woord geweest zijn 

Wilt u reageren, graag!
De kerkenraden hebben een  voorlopig  besluit 
genomen voor de vorming van één kerkenraad en 
daarmee ook feitelijk tot de opheffing van twee afzon-
derlijke wijken. Graag hadden we dit met u in gemeen-
teberaden besproken, maar dat is nu niet mogelijk.
Aan de Beleidscommissie is gevraagd om dit plan 
verder uit te werken. Als dat klaar is, vragen we u als 
gemeente formeel wat uw mening is, daarna kan het 
besluit definitief worden. Met uw opmerkingen hoeft 
u niet te wachten, ook nu horen we graag wat u ervan 
vindt.  En of u voor ons aandachtspunten heeft. De 
(mail-)adressen van de wijkscriba’s en die van de Alge-
mene Kerkenraad staan op de laatste pagina van elk 
kerkblad. Bij hen kunt u ook het volledige rapport 
opvragen. Het staat trouwens ook op de website van 
de kerk, www.pg-spvb.nl/2020-beleidsrapport.
Via het kerkblad  houden wij u op de hoogte van de 
voortgang.

Gilda: “We verschillen als wijken minder van elkaar dan we 
soms denken.”

Reacties
Predikant
Gilda Polderman kan zich vinden in het besluit van de Algemene 
Kerkenraad. Gilda: “Ik denk dat het niet anders kan. We zitten in 
een proces van steeds meer naar elkaar toegroeien en samen-
werken. Door te kiezen voor één kerkenraad win je aan vrijwillige 
menskracht. We vieren en vergaderen samen, maar ook in het 
kring- en wijkwerk wordt het een uitdaging om over de wijkgrens 
heen te stappen, letterlijk en figuurlijk. Want alleen zo kun je 
samen verder.”

Gemeentelid
Joyce Schipper, lid van de Wijkkerkenraad Santpoort: “Ik ben blij 
dat wij nog een aantal jaren in beide wijken een kerkgebouw 
houden. Zo kunnen we in een rustig tempo toegroeien naar één 
kerk op één plek. We hebben de financiële middelen daarvoor, 
gelukkig. Want landelijk onderzoek laat zien dat als de kerk uit de 
wijk verdwijnt, er geen plek meer is waar mensen heen kunnen 
voor beleving van zingeving of religie. Dan zal de kerkgang verder 
afnemen.”

positief naar de toekomst. 
Gerrit Out: “Ik zie een gemeente voor me die steeds meer 
samen doet en samen kerkt, een vollere kerk, met hopelijk een 
voorganger die zich enthousiast inzet voor deze samenwer-
king.”
Gilda Polderman: “Als je me vraagt wat voor plaatje ik voor me 
zie als ik droom over onze toekomstige kerk, dan verbeeld ik 
me een lichte ruimte met muren van glas, vol met allemaal 
verschillend uitziende, veelkleurige en vrolijke mensen. Een 
diverse en aantrekkelijke gemeente die oog heeft voor buiten!”
Heili Heinink: “Ik hoop dat we elkaar toch snel weer meer live 
ontmoeten, want alleen dan kun je echt samen sterker worden!

Marina Kapteyn, Alphatekst

Martine Roomer, voorzitter 
Wijkkerkenraad Santpoort

Toelichting beleidsplan in Wijkkerkenraad Velserbroek


