
Naar een lichtere kerk !
7 juli 2021, presentatie aan WK’s + AK



Even een terugblik 

• Start in juli 2018 : 
• onderzoek sterkten / zwakten / wensen / verlangens / etc

• Rapport “Beleidsscenario’s – 2018”:
• “Ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld”
• Versterking van 1 van de poten van de kruk nodig?
• Prognose ledenaantal : 908 einde 2022 maar nu al 890 !

• Rapport “Samen sterker” – zomer 2020
• Per wijk een 0,7 fte predikant, 1 fte in 2026
• t/m 2026 twee ‘vierplekken’
• Van 2 wijkgemeenten  1 gemeente



Vervolgopdracht, 5 oktober 2020

Maak in overleg met kerkenraden en andere commissies een concept 
voor een nieuwe Plaatselijke Regeling op basis van het (voorlopige) 
besluit van 5 oktober: 

- om de wijken en wijkgemeenten op te heffen, 
- en over te gaan op een bestuursvorm met één kerkenraad 
ondersteund door werkgroepen. 

Doe een voorstel voor de werkgroepen, hun samenstelling en hun 
opdracht. Onderzoek ook of de vorming van een ‘kleine kerkenraad’ 
voor ons zinvol is. 
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- van drie KR 1 (of 1½?)
- van 3 moderamina  1

• ‘grote’ kerkenraad, met alle ambtsdragers

• Beleidsvormend

• 4x per jaar 

• Ruimte voor bezinning bij elk overleg



Kleine kerkenraad = ‘dagelijks bestuur’
• Kleine kerkenraad, met 7 ambtsdragers (=min.)
• focus op lopende en uitvoerende onderwerpen
• een ambtsdrager uit elke werkgroep
• 4x per jaar 

Moderamen
• Een ds. + voorzitter + scriba (min.)
• Voorbereiden 8 vergaderingen
• Spoedeisende beslissingen
• 8 x per jaar 



Werkgroepen ??

• De kerkenraad bepaalt de kaders, die in de 
Plaatselijke Regeling worden opgenomen.

• Meer bevoegdheden dan een commissie.

• Aantrekkelijk voor gemeenteleden die geen 
ambtsdrager willen worden.

• De praktijk zal leren hoe het uitpakt. Soms is 
verschil met een commissie maar klein
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Dus samen optrekken bij: 

• Missionaire activiteiten

• Vorming en Toerusting
• Zoals gespreksgroepen, jeugdwerk

• Communicatie
• Inclusief social media, contacten lokale pers e.d.

• In een commissie of werkgroep?



Hoe verder?: 

• Graag jullie mening
• Wordt de organisatie echt lichter?
• Meer of minder werkgroepen / commissies ?
• Zien jullie valkuilen?

• Na consensus
• Beleidsc’sie maakt concept Plaatselijke Regeling
• Kerkenraden denken na over bemensing
• Raadplegen / discussie op gemeenteberaden
• Per 1 januari 2022 invoeren ……


