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Achtergrond 
De Protestantse Gemeente Veenendaal is een levendige gemeente. Aan veel voorwaarden voor 

gezond gemeente-zijn wordt voldaan. Er dreigen echter donkere wolken met betrekking tot een van 

die voorwaarden: gezonde financiën. We voorzien bij ongewijzigd beleid, dat de inkomsten steeds 

meer achterblijven bij de uitgaven. Een gat dat jaarlijks groter wordt. Het is nu tijd om maatregelen te 

nemen. De afgelopen jaren zijn al heel wat plannen gemaakt om het gat te kunnen dichten. Een van 

die plannen is het afstoten van kerkgebouwen. 

 

Besluit Algemene Kerkenraad 
In januari van dit jaar nam de algemene kerkenraad het besluit om op termijn twee kerkgebouwen aan 

de eredienst te onttrekken en af te stoten. Dit is gedeeld met de gemeente op de gemeenteavond van 

4 februari 2016 in de Petrakerk. De toen gemaakte opmerkingen zijn gewogen. Op 17 februari van dit 

jaar nam de algemene kerkenraad het definitieve besluit. Ook stelde de AK een regiegroep in en 

besloot hij Jan Boer in te schakelen als onafhankelijke procesbegeleider. Jan Boer is als senior-

gemeenteadviseur in dienst van de landelijke kerk. Hij heeft ervaring met vergelijkbare trajecten. 

 

Regiegroep 
Deze regiegroep bestaat uit: 

 Jan Boer, senior gemeenteadviseur en voorzitter van de regiegroep; 

 Derkjan Niezing, tevens voorzitter van de algemene kerkenraad; 

 Dick Cozijnsen, tevens voorzitter van de Commissie Toekomst Kerkgebouwen; 

 Symon Jagersma, tevens voorzitter van de commissie Bezield Verband. 
 

Zij zijn aangewezen door de algemene kerkenraad en worden geacht onafhankelijk hun afwegingen te 

maken met het oog op het geheel van de gemeente. Net zoals de leden van de algemene kerkenraad. 

De commissies Toekomst Kerkgebouwen en Bezield Verband zijn naast de voorzitter samengesteld 

uit een vertegenwoordiger uit elk van de wijkgemeenten. Daarmee zijn de lijntjes tussen regiegroep en 

wijkgemeenten dan wel weer kort. Overigens is de regiegroep wel verantwoordelijk voor de regie van 

het proces, maar níet voor het besluit. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt volledig bij de algemene 

kerkenraad. Maar het zal duidelijk zijn dat in het proces richting het besluit de aandacht gericht zal zijn 

op het creëren van draagvlak voor dat te nemen besluit bij de gemeenteleden en de wijkkerkenraden. 

Kortom: de regiegroep is gehouden aan alle besluiten van de algemene kerkenraad, terwijl de 

algemene kerkenraad dus besluit over de regiegroep en uiteindelijk ook het gebouwenbesluit moet 

nemen. Op 17 februari 2016 heeft de regiegroep haar eerste opzet voor een plan van aanpak 

gepresenteerd aan de algemene kerkenraad en daarvoor unaniem steun gekregen. Ook voor het op 7 

april 2016 gepresenteerde verder uitgewerkte plan van aanpak was unaniem steun van de algemene 

kerkenraad. Maar hoe ziet het plan eruit? 

 

Ontwerp van het proces 
De oorspronkelijke vraag richting besluitvorming welke twee kerkgebouwen gesloten moeten worden, 

was wel wat eng. Want kerksluiting is geen doel op zich, maar nodig voor een gezonde financiële 

huishouding. Afslanken doe je om vitaal te blijven of te worden. De focus ligt dan ook op een vitale 

gemeente, nadat twee kerkgebouwen afgestoten zijn. Door de keuze van de algemene kerkenraad 

om twee kerkgebouwen te sluiten, zal veel op de schop gaan. Enerzijds is dat bedreigend voor de 

mensen die hechten aan een stukje vastheid. Anderzijds biedt dat ook kansen voor revitalisering. 



Daarvoor is het wel van belang om niet alleen te focussen op het gebouwenbesluit, maar juist óók op 

gemeenteopbouw. En dat kan alleen wanneer we tevens kijken naar de structuur en het bestuur van 

de gemeente. Al die aspecten grijpen op elkaar in. Schematisch zie het plaatje er dan als volgt uit. 

 

Laten we het eerste stukje – tot aan het nemen van het besluit – er even uitlichten en verder invullen. 

Dan ontstaat het volgende beeld. 

 

We stellen voor om enkele malen in het traject alle belangstellende gemeenteleden op een 

gemeenteavond te informeren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in dit stadium van het traject bij 

de wijkkerkenraden. 

 

Welke vragen eerst? 
Om de kerkkeuze ook af te kunnen stemmen op de toekomstige gebruikers,moeten we eerst weten 

wie die gebruikers zijn/worden. Maar met nu vier wijkgemeenten en straks twee kerkgebouwen... hoe 

bepaal je dan wie de toekomstige gebruikers worden? Grofweg zijn er twee mogelijkheden: Je maakt 

een heel nieuwe indeling of je sluit aan bij de huidige wijkgemeenten. 



 
Nieuwe indeling 

Het maken van een nieuwe indeling geeft een aantal mogelijkheden: 

 We trekken geografisch een nieuwe grens en creëren bijvoorbeeld een nieuwe wijk ‘Veenendaal 

Noordwest’ en een nieuwe wijk ‘Veenendaal Zuidoost’, elk met een kerkgebouw. 

 We creëren twee wijken naar identiteit. Bijvoorbeeld een orthodoxe wijkgemeente en een minder 

orthodoxe wijkgemeente. Ook weer elk met een kerkgebouw. 

 
Aansluiten bij huidige wijkgemeenten 

Het aansluiten bij de huidige wijkgemeenten biedt ook verschillende 

mogelijkheden: 

 Twee wijkgemeenten vormen samen één nieuwe wijkgemeente. 

 Twee wijkgemeenten blijven wel afzonderlijk, maar gebruiken samen één kerkgebouw. 

Bijvoorbeeld met ‘s zondags twee diensten na elkaar. 
 

Daarbij zijn dan ook nog weer zes combinaties 

mogelijk van wijkgemeenten die 

samenwerken. Ook hierin verwachten we van 

de wijkkerkenraden dat ze hun voorkeur 

uitspreken. Er zijn dus heel veel 

mogelijkheden, waaruit moet worden gekozen. 

Dat proces van kiezen komt nu op gang. De 

regiegroep is op 11 april 2016 in gesprek 

geweest met de moderamina van de vier 

wijkkerkenraden en op 20 april 2016 met alle 

ambtsdragers. Het waren intensieve maar 

vaak ook mooie gesprekken. De wijkkerkenraden bezinnen zich nu afzonderlijk op de vragen. Alle 

gemeenteleden zijn of worden uitgenodigd voor een gemeenteavond over dit keuzeproces. We 

mikken erop dat duidelijk zal zijn welke kant het opgaat wanneer de algemene kerkenraad op 6 juli in 

een extra vergadering bijeenkomt. 

 

Kortom 
De wijkkerkenraden zijn of gaan aan de slag met de vragen rond de herindeling. Moet die bij voorkeur 

via nieuwe geografische grenzen of via een indeling op identiteit. Of moet die nieuwe indeling er 

komen door samenwerking of samengaan van twee wijkgemeenten. En in dat laatste geval, met welke 

wijkgemeente dan bij voorkeur? Dat is een gezamenlijke zoektocht van kerkenraad en 

wijkgemeenteleden. En zo mogelijk moet die zoektocht al voor de zomervakantie de eerste resultaten 

opleveren. Ondertussen is de commissie toekomst kerkgebouwen hard aan het werk om alle 

gegevens te verzamelen en te actualiseren op basis waarvan gespecialiseerde onafhankelijke 

taxateurs aan de slag kunnen gaan om alle kerkgebouwen te taxeren. Dat zal belangrijke maar ook 

marktgevoelige en dus vertrouwelijke informatie opleveren. 


