Kerkenraad Hervormde gemeente Nieuw-Loosdrecht

Verslag van de Gemeenteavond op 31 januari in het Wijkgebouw
De avond start om 20.05 uur. Aanwezig zijn tussen de 65 en 70 gemeenteleden.
De presentaties wordt ondersteund door PowerPoint slides.
Preses René Schouten van der Velden heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

1. OPENING
Preses opent de vergadering met het lezen van Efeziërs 2 vers 11 – 22, gevolgd door een overdenking
van ds. Jos Douma over deze Bijbeltekst (Bronwater). Paulus schrijft in zijn brief over samen kerk van
Christus zijn; ‘als gemeenschap: samen omhelsd worden door de gekruisigde Heer’.
Voor een gemeente die door genade wil groeien in gemeenschap, is het van groot belang om te weten
wat de bijbel zegt over haar identiteit. In het bijbelse spreken over de kerk valt op dat verbondenheid
en gezamenlijkheid essentieel zijn. Een kerk is geen verzameling individuen, maar een gezin, een
lichaam, een woning. Het gaat niet om ‘ik en mijn Jezus’ maar om liefdevolle verbondenheid van
gelovigen die Christus kennen en volgen.
Christus als het Hoofd van de gemeente bepaalt onze identiteit. Hij verbindt ons met God en met
elkaar. Wij zijn burgers en de kerk is de stad van God waar veiligheid te vinden is. Wij zijn huisgenoten
en de kerk is het gezin van God waar verbondenheid te vinden is.
Het beginpunt is altijd weer: weten, met verstand en hart, wat de gemeente volgens de bijbel is. Als
ons denken over de gemeente zich vanuit de bijbel vernieuwt, zal er ook iets gebeuren met onze
trouw en onze toewijding. Die zullen namelijk toenemen.
Preses voegt hieraan toe dat het in alles gaat het om God, Christus en de Geest en Zijn liefde. Dit mag
ook de essentie zijn in het proces van samengaan.
Preses opent met gebed.
Aansluitend zingen wij Gezang 255 vers 1 en 3, begeleidt door Jouke van der veer op de piano.
Na een korte toelichting op de agenda geeft preses het woord aan onze predikant, ds. M. Roelofse,
tevens lid van de commissie ‘In geloof gaan wij samen’.

2. PLAATSELIJKE REGELING NIEUWE GEMEENTE
Wat is een Plaatselijke regeling?
Ds. Roelofse legt uit dat er een drietal documenten zijn die WIE wij als gemeente zijn, die inhoud
geven aan het leven en werken in de gemeente. Dit zijn de Kerkorde, de Plaatselijke regeling en het
Beleidsplan. Als PKN-gemeente stellen wij ons onder de Kerkorde, deze ligt vast. Daarnaast is er de
Plaatselijke regeling, dit is een verzameling juridische afspraken, in aanvulling op de Kerkorde. In deze
regeling worden afspraken vastgelegd die een verbijzondering zijn op de Kerkorde (uiteraard binnen
de kaders die de Kerkorde stelt). Deze afspraken bepaal je als gemeente zelf. Als laatste is er nog het
Beleidsplan, daarin wordt de visie van een gemeente onder woorden gebracht. Deze wordt in zijn
geheel opgesteld door kerkenraad en gemeente.
De nieuwe gemeente zal een Plaatselijke regeling moeten hebben. Deze moet vóór de samenvoeging
aan de Classis worden voorgelegd, maar allereerst aan de gemeente.
Procedure?
Er volgt een korte beschrijving van de gevolgde stappen om tot de concept Plaatselijke regeling te
komen. De regelingen van beide gemeenten zijn naast elkaar gelegd. Beide regelingen bleken vooral
overeenkomsten en slechts enkele, overkomelijke, verschillen te hebben.
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Aan de hand van dit vergelijk is een concept regeling opgesteld door de commissie ‘In geloof gaan wij
samen’. Dit voorstel is aan beide kerkenraden voorgelegd om uiteindelijk hier aan de gemeente
voorgelegd te worden.

3. NAAMGEVING NIEUWE GEMEENTE
Ook over de nieuwe naam van de samengevoegde gemeente dient de gemeente gekend en gehoord
te worden. Het eenvoudige voorstel Voorgesteld wordt de naam ‘Hervormde gemeente Loosdrecht’ te
gebruiken.

4. KERKENRAADSSTRUCTUUR
Naast de naamgeving is ook de samenstelling van de kerkenraad vastgelegd in de Plaatselijke regeling.
Ds. Roelofse vertelt dat de commissie heeft nagedacht of de samenstelling en structuur van de
kerkenraad aangezien deze na de samenvoeging uit 31 ambtsdragers zal bestaan. Beide kerkenraden
hebben aangegeven hoeveel ambtsdragers zij nodig achten voor de bearbeiding van de nieuwe
gemeente; daarbij werd aangegeven alle huidige ambtsdragers nodig te hebben.
Dit is echter erg groot en naar alle waarschijnlijkheid minder slagvaardig en werkbaar.
De commissie heeft dan ook een voorstel voor een andere aanpak (structuur) aan de kerkenraden
voorgelegd.
Ds. Roelofse legt uit dat het een Grote kerkenraad betreft van 31 ambtsdragers, waarin een Kleine
kerkenraad en een moderamen gevat zijn.
 Het moderamen, bestaat uit 3 ambtsdragers, stelt de agenda voor de vergaderingen op.
 De Kleine kerkenraad, bestaat uit 9 ambtsdragers, behandeld de dringende zaken en bereidt
beleid voor.
 De Grote kerkenraad, alle ambtsdragers, zet de hoofdlijnen uit. Ook de kerkordelijke verplichte
zaken en kerkenraad brede besluiten liggen bij de Grote kerkenraad.
Ds. Roelofse noemt de volgende argumenten voor eend dergelijke structuur:
 Gepaste vergadering – vergaderen naar gave: inhoudelijke gesprekken kunnen gevoerd worden
met de ambtsdragers/gemeenteleden die verbonden zijn mijn het onderwerp.
 Meer ruimte voor bezinning
 Minder vergaderdruk: voor het grootste dele van de ambtsdragers.
De bovenstaande uitleg wordt schematisch weergegeven.
Ds. Roelofse geeft de ruimte voor vragen:
 Dhr. Storm:
Treedt er per 1 januari 2019 een nieuwe kerkenraad aan, zodat er in 31 vacatures voorzien moet
worden?
Nee, de kerkenraden worden samengevoegd en de zittende kerkenraadsleden dienen hun termijn uit.
Ds. Roelofse noemt daarbij dat de termijnen van de ambtsdragers in Oud- en Nieuw-Loosdrecht niet
samenvallen; de ambtsdragers in Oud-Loosdrecht hebben erin toegestemd dat hun termijn is
aangepast, zodat bij de volgende verkiezingen aan- en aftreden gelijke getrokken is.
 Dhr. Aalberts:
Zijn 31 ambtsdragers werkelijk nodig? Het is in dit geval toch ‘1 + 1 = 1½’?
De ambtsdragers hebben zelf aangegeven deze bezetting nodig te hebben voor de bearbeiding van de
gemeente. Zolang er ook nog ochtenddiensten zijn in Oud-Loosdrecht zal dit aantal ook realistisch zijn.
 Dhr. Van der Veer:
Is het goed om onder § 3.10 ook de pastoraal medewerkers te noemen?
Goed idee. Daar is niet aan gedacht.
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Is bij § 3.7 het ‘beantwoorden van de doorvragen’ niet overbodig, dit is toch al geregeld?
Het betreft het kennen en horen van de gemeente in geval van wijzigingen. Dit kan in de tekst wellicht
beter geduid worden.
Is het goed om te vermelden dat er elke zondag twéé erediensten zijn?
Goede suggesties, deze zal meegenomen worden in de commissie.
Is het goed om vast te leggen welke liedbundel gebruikt worden?
Dank voor de suggestie. Ook dit zal in de commissie besproken worden.
N.a.v. § 6.1 en § 6.2: Wellicht is het verstandig e.e.a. afte spreken over de tekeningsbevoegdheid
binnen de colleges (primus/secundus).
Ook deze suggestie zal meegenomen worden.
 Mevr. Van den Berg:
Wat is de toekomst van het kerkzegel? In het verleden is aangegeven dat er moeite is met de
afbeelding van de kruisvaarder…
Ds. Roelofse geeft aan dat hij zich verbonden voelt met de tekst (Efeziërs 6 : 10) van het zegel. Wat
hem betreft mag deze tekst blijven. In de commissie is nog niet gesproken over het lot van het NieuwLoosdrechtse zegel, dit zal besproken worden.

5. DIACONIE NIEUWE GEMEENTE
Diaken Robert Jan Groot, penningmeester van de diaconie, krijgt het woord en geeft toelichting op het
beleid van de diaconie met het oog op de samenvoeging aan de hand van een aantal slides.
Robert Jan benadrukt dat de gezamenlijke diaconievergaderingen plezierig zijn; er is een gedeeld
streven in het dienen, delen en doen in Gods Wijngaard, Zijn gemeente.
Bij het naast elkaar leggen van de goedgekeurde begrotingen blijken er nog een aantal verschillen
waarover in de komende gezamenlijke vergaderingen nog afspraken/beleid gemaakt moet worden.
Kort beschrijft Robert Jan de situatie in Nieuw-Loosdrecht:
Het beleid is de opgehaalde gelden in hetzelfde jaar uit te geven. Er is geen tekort en ook geen
overschot. Er zijn reserves in de vorm van spaarrekening en belegging in Oikocrediet, dit zijn
voorzieningen voor bijvoorbeeld noodhulp of WMO. Het vermogen is vrij constant.
De diaconie in Oud-Loosdrecht heeft een veel lagere bijdrage levend geld dan Nieuw-Loosdrecht.
Daarnaast is er vermindering van vermogen. Wel zijn er grote reserves (geldmiddelen).
Robert Jan sluit af en geeft aan dat de gezamenlijke diaconieën een overzicht maken van de meest
recente en goedgekeurde jaarrekeningen en begrotingen. De uitkomst daarvan is het startpunt voor
het te maken het beleid van de komende jaren (meerjarenbegroting). Dit zal in de diverse diaconie- en
kerkenraadsvergaderingen worden afgestemd en goedgekeurd. Dit alles in het vertrouwen dat wij
elkaar zullen vinden in het overleg, aangezien de intenties helder en eensgezind zijn.
Robert Jan geeft de ruimte voor vragen:
 Dhr. Van der Horst:
Als alles uitgegeven wordt wat erin komt zijn er geen reserves. Het is wel zinvol reserves te hebben.
Oud-Loosdrecht heeft dit, zou Nieuw-Loosdrecht hier ook niet goed aan doen?
De Diaconie geeft uit wat jaarlijks binnenkomt, aangezien het geen spaarpot moet zijn. Diakenen zijn
immers geroepen te helpen.
Jouke van der Veer verduidelijkt dat Nieuw-Loosdrecht wél reserves heeft, dat heeft Robert Jan ook
genoemd. De diaconie geeft echter elk kalenderjaar uit wat er datzelfde jaar via giften binnenkomt,
met behoud van reserves. Diaconie Oud-Loosdrecht teert in op het spaargeld/reserves.
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Ouderling-kerkrentmeesters Jean van Luijk vult nog aan dat reserves voor de diaconie van minder
belang zijn, omdat de diaconie nauwelijks verplichte uitgaven heeft. Een substantieel verschil met de
kerkrentmeesters die steeds de vaste lasten zien terugkeren, alsook extra onkosten voor tal van zaken.

6. KERKRENTMEESTERS NIEUWE GEMEENTE
Ouderling-kerkrentmeester Jean van Luijk neemt het woord namens het college.
Jean vertelt dat beide colleges van kerkrentmeesters ook met elkaar in overleg zijn over alle baten,
lasten en vermogensrechtelijke zaken in beide gemeenten.
Omdat in beide gemeenten de baten dalen door minder bijdragen vanuit de gemeenteleden, delen wij
elkaars zorgen. Maar vooral in Oud-Loosdrecht liggen de lasten relatief hoger ten gevolge van een
kleinere gemeente met een eigen predikant, gebouwen en een begraafplaats.
De afgelopen jaren heeft onze gemeente de inzet van ds. Van Duinen reeds voor een gedeelte
financieel ondersteund (20%). Ds. Van Duinen helpt ons vervolgens bij het ouderenpastoraat en bij de
avonddiensten. Bij samenvoeging zou deze financiële ondersteuning vervallen, waardoor er voor ds.
Van Duinen maximaal een 50%-functie zal resteren.
Het is duidelijk dat ook de energie- en beheerskosten van de gebouwen in Oud-Loosdrecht, kerk en
pastorie, als lasten op de nieuwe gemeente drukken.
Er is daarom ook voorzien dat hierdoor de komende jaren financiële tekorten zullen ontstaan voor de
nieuwe gemeente.
De verwachtingen zijn echter dat na emeritaat van ds. Van Duinen over 6 jaar deze beide panden
zullen worden verkocht, waarbij de opbrengsten de ontstane tekorten in de afgelopen jaren
ruimschoots zullen compenseren.
Mochten de diensten in Oud-Loosdrecht eerder worden gestaakt, dan zou het kerkgebouw ook eerder
kunnen worden verkocht.
De begraafplaats is een hoofdstuk apart. Voordat de samenvoeging plaats vindt zal de begraafplaats
van Oud-Loosdrecht ondergebracht worden in een stichting. Het bestuur zal het eigendom plus het
beheer behartigen. De financiële lasten komen zo niet ten laste van de nieuwe gemeente, ook doet dit
meer recht aan de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats.
Jean geeft aan dat het college van kerkrentmeesters bezig is voor de genoemde zaken duidelijke
afspraken te maken. Aansluitend geeft Jean ruimte voor vragen:
 Dhr. Van der Horst:
Wat komt er in het kerkgebouw?
Jean van Luijk begrijpt de zorg die uit deze vraag spreekt en vertelt dat een groot deel van het gebouw
monumentaal is, in elk geval de toren en het schip. Dit heeft dan ook consequenties voor het behoud
en verkoop van de kerk.
 Dhr. Loenen:
Wordt er voldoende rekening gehouden met de pijn van het afscheid nemen in Oud-Loosdrecht?
Er is in Nieuw-Loosdrecht zeker oog voor het offer van Oud-Loosdrecht. Het proces verloopt
daarentegen bijzonder positief, vooral ook dankzij de positieve houding van onze broeders en zusters
in Oud-Loosdrecht.
 Dhr. Niesing:
Is het niet veel beter een predikantsplaats van 1,7 fte te handhaven dan ‘terug te gaan’ naar 1,5
fte, omdat ds. Van Duinen een kleiner contract zal krijgen?
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Het moet uit de lengte dan wel uit de breedte komen. Ds. Van Duinen weet al geruime tijd van het
mogelijk krimpen van zijn overeenkomst, hier is ook overeenstemming over. Het is juist het streven ds.
Van Duinen te behouden tot aan zijn emeritaat en niet eerder te laten gaan.
 Dhr. Van der Veer:
De samenvoeging wordt definitief op 1 januari 2019. Is dit wel realistisch en haalbaar, er moet
immers nog erg veel gedaan worden?
Het streven blijft januari 2019.
Wanneer kunnen wij de vijf-jarenbegroting verwachten?
Er zullen spoedig duidelijke afspraken moeten komen, daarop zal een meerjarenbegroting gemaakt
worden.
 Mevr. Van der Veer:
Kunnen begraafplaats en kerk los van elkaar verkocht worden, aangezien deze percelen sterk op
elkaar betrokken zijn?
Ja, dit is geen enkel probleem.
 Dhr. Van der Horst:
Hoe kan in het ledenoverzicht van Oud-Loosdrecht ‘overig’ op ‘nul’ staan (PPT – slide 14)?
Geen idee.
 Mevr. Wendt:
Marlies heeft zitting in de commissie ‘In geloof gaan wij samen’. Zij wil graag benadrukken hoe
gezegend en positief het traject tot nu toe verloopt. Er zijn grote stappen gemaakt.
Preses René Schouten van der Velden bedankt de sprekers voor hun presentaties en het
beantwoorden van de vragen.
Hij geeft gelegenheid voor vragen in algemene zin:
 Dhr. Van der Veer:
Hoe heeft ds. Roelofse zijn eerste jaar in Nieuw-Loosdrecht ervaren?
De eerste periode wat zeker hectisch te noemen; binnen drie weken vertrek je van de ene plaats en
woon/werk je op de andere. De gemeente heeft zich van haar beste kant laten zien, hij en Madeleen
zijn hartelijk ontvangen. Waar ds. Roelofse vertelt dankbaar te zijn voor de ontvangst van de prediking.
Er wordt bijzonder goed geluisterd, dat is dankbaar werk.
Ook de samenvoeging geeft een extra dimensie aan het werk hier in Loosdrecht. Het is onbekend,
spannend, maar ook leuk. Er is een ‘klik’ met ds. Van Duinen, wat het samenwerken aangenaam
maakt.
De preses sluit de gemeenteavond om 21.15 uur. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid
en nodigt een ieder uit voor een kopje koffie of thee, met dank aan gastheer Hennie Lugtenaar en
gastvrouw Christa Veraar.
Als afsluiting van de avond zingen wij Gezang 303 : 1 en 2.
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