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Op de gemeenteavond (5-3- 2018) zijn ca 85 gemeenteleden aanwezig, deze worden van harte 
welkom geheten door de voorzitter van de kerkenraad Hans Compagne. Ook een welkom voor de 
voorzitter Pieter Oudenaarden en scriba Ida Molenaar-de Rooij van de Algemene Kerkenraad (AK) en 
Anne ter Schuur –v/d. Plicht. Gezien dat onze ambtsdrager en notulist Jacob Vermeij zijn ambt per 
direct heeft neergelegd zal er helaas geen uitgebreid verslag mogelijk zijn van deze avond. Er worden 
zoveel  mogelijk wat aantekeningen gemaakt door een kerkrentmeester. 
Hierna opent pastor Margot Lems-Groenweg deze gemeente avond met het aansteken van een 
Paaskaars ‘het licht van Christus’ en leest uit het ouderlingenblad  van februari met het thema “is dit 
mijn gemeente nog wel ?” een artikel geschreven door ds. de Reuver en besluit met gebed. 
 
Hans Compagne laat middels de beamer de agenda voor deze avond zien en licht deze toe. 
 

 Stappen sinds vorige gemeenteavond 
De solvabiliteitsverklaring is ontvangen, beroepingscie is aan het werk, herbevestiging door de 
WKR-IK van de genomen besluiten, vaststelling “Profiel, missie en visie”, ontwerp nieuwe 
plaatselijke regeling IK-OK (PGW), voorgenomen besluit voorgang fusieproces IK-OK en 
besluitvorming van een combinatiegemeente IK en OK. 
 Is de solvabiliteitsverklaring voor 1 of 2 predikanten aangevraagd? Vzt.; hoe de aanvraag was 

zal straks duidelijk worden. 
 

 Beroepingscie door Wim v/d. Eijk 
Er is een wijziging in het profiel, waar bij pastoraat eerst stond: ‘doelgroep 40 -75 jaar’,  wordt nu: De 
taken worden in onderling overleg met de predikant van de Ontmoetingskerk, de pastor voor de 
ouderen en de pastor jeugd en gezin verdeeld. 

Hierna geeft hij een kort overzicht; met 2 predikanten gesprekken gevoerd en zijn gehoord, één 
predikant heeft zich teruggetrokken de andere is afgezegd. Paste niet in het IK profiel. 
Nu dus weer opnieuw begonnen, aanvraag nieuwe lijst van het dienstencentrum waarvan 3 
geschikt lijken en nu 2 positieve reacties, zijn afgelopen zondag (4 maart) reeds wezen ‘horen’. 
 Stel dat een predikant ‘JA’ zegt wat is dan de tijdsduur van zijn komst? Dat hangt van diverse 

factoren af; wanneer kan hij uit zijn gemeente weg; huisvesting enz. 
 

 Benoeming mw. Anne ter Schuur v/d. Plicht 
Hierover geeft Pieter Oudenaarden (voorzitter AK) middels een presentatie uitleg betreffende de 
route van de benoeming, door wie, financiële onderbouwing en draagvlak. Anne wordt door de 
PKN bevestigd in de ‘mobiliteitspool’ en door OK & IK ingehuurd.  het draagvlak  wordt 
ondersteund door de kerkenraden OK en IK en een aantal brieven van de doelgroep uit beide 
gemeentes.  
Overzicht invulling in de te vormen combinatie gemeente:  IK: toekomstige predikant 70%, M. 
Lems-Groeneweg; 50%, OK: G. van Viegen 80%  en  A. ter Schuur-v/d. Plicht 25/25% verdeeld 
over IK & OK. 
Er rijzen diverse vragen, hieronder kort verwoord: 
 Mag Anne straks de doop bedienen? Ja, zij mag dan alle sacramenten bedienen 
 Straks hebben we 4 pastores in dienst, waar ligt de prioriteit? Wordt in het pastoraalteam 

verdeeld. 
 Is de ‘IK identiteit’ wel gewaarborgd met dominees met een OK achtergrond? Ja, dat heeft 

zeker de aandacht bij het beroepen en wordt nu middels gastpredikanten gewaarborgd. 
 Wij willen Margot niet missen! Dit wordt bij het einde van haar contract bekeken 
 Zijn er al concrete ideeën over haar werkzaamheden? JA 
Anne licht eerst (haar OK) identiteit nog even toe, de doelgroep tot 40 jaar ziet/vindt hier geen 
verschil meer in. 
Anne ziet uit naar 22 april, bevestiging wordt door haar vader gedaan, dat is toch wel bijzonder. 
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De werkzaamheden pakt Anne weer op, zoals de geloofsgesprekgroep 30/40, ook de groep 16+ 
en er staan een aantal bijzondere diensten op het programma. Geeft wel aan dat dit pastoraat 
moeilijk zichtbaar is voor de gemeente, hoe krijgen we deze groep weer regelmatig naar de kerk 
is de uitdaging voor de komende 5 jaar. 
Een gemeentelid geeft aan dat hij buiten de doelgroep valt, maar is blij dat zij zich aan ons wil 
verbinden. 
 

 Informatie besluit combinatie van wijkgemeenten 
Er blijven 2 wijkgemeenten met een eigen wijkkerkenraad en hebben hun eigen 
verantwoordelijkheid. Er moet een convenant opgesteld worden, hier wordt nu aan gewerkt, 
geldt ook voor de plaatselijke regeling. Uitwerking van de notitie “Profiel, missie en visie’ en de 
bijdragen van de werkgroepen. 
 Is de plaatselijk regeling IK-OK vergelijkbaar met die van ‘de Rank’?  De Rank is/blijft een 

aparte wijkgemeente. 
 

 Plan van aanpak n.a.v. rapport Buitengewone Visitatie Commissie (BVC) 
Een 15-tal punten worden doorgenomen, een aantal zijn hiervoor al aan de orde gekomen. De 
volgende punten worden verder toegelicht, KerkRentmeesters (KR’s) en het College van 
Kerkrentmeesters (CvK), gebouwenplan, taskforce Trojka en geloofsgesprek met de gemeente. 
 Wanneer start geloofsgesprekken met de gemeente? Binnen kerkenraden zijn we al 

begonnen. 
 Wat is taskforce  Trojka ook al weer? De bedoeling was om met een vertegenwoordiging van 

de kerkenraad IK en een afvaardiging van de ‘verontrusten’ in gesprek te gaan. Helaas niet 
van de grond gekomen. 

 Hoe zit het met het CvK, gebouwenplan en verhuur? Er is al 8 jaar een CvK met KR’s die 
afgevaardigd zijn van de 3 wijkgemeenten. Voorstel  van de BVC is om alle KR’s van de 3 
wijkgemeenten in het CvK te laten plaats nemen. Vraag is of dit werkbaar is. 
Een gebouwenplan voor de 3 wijkgemeenten kan pas opgesteld worden als het samengaan 
van de IK en OK concreet is. 
Het verhuur van kerkgebouw IK aan de HHG is mede veroorzaakt dat zij, op zeer korte 
termijn, uit hun gebouw gezet werden. Bij ons IK & OK stond wekelijks 1 leeg, wij hebben 
mede-christelijke broeders de helpende hand toegestoken! Daarbij komt dat er extra geld 
binnenkomt wat we goed kunnen gebruiken. 
 

 IK & OK samenwerking; stand van zaken, vervolg en voorgenomen besluiten 
De diverse punten worden toegelicht, concreet: we blijven samen doen wat we al deden. 
Overleg samen pas vervolgen als er een predikant voor de IK is beroepen. 
 

 Kennen en horen van de gemeente 
Hier komen de volgende punten aan de orde en worden toegelicht: 

 Gezamenlijke erediensten; 
 Samen vergaderen van de WKR’s 
 Samenwerking werkgroepen diaconie, missionair en jeugdwerk. 

Er komen diverse opmerkingen en vragen:  ontkoppel de gezamenlijke diensten, 
gastpredikanten, apart en gezamenlijk qua identiteit. 
 zijn er andersoortige diensten mogelijk? Proberen we met gastpredikanten in te vullen. 
 Indien er geen geschikte predikant te vinden is, is dan een plan B? Niet op papier, wel in 

het hoofd. 
 Gezamenlijke diensten zijn wel een verrijking! 

De gemeente stemt wel in om de genoemde 3 punten in stand te houden. 
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Vernieuwde plaatselijke regeling; verschillen tussen IK en OK 
 Verkiezing predikant,  

o IK regeling; nu door de wijkkerkenraad 
o OK regeling; nu door gemeente 

Gemeente stemt in met de verkiezing predikant door wijkkerkenraad (blijft zo als het is). 
 
 Beantwoording doopvragen door doopleden 

o IK regeling; nu door doopleden 
o OK regeling; nu door belijdende leden 

Gemeente stemt in met beantwoording doopvragen door doopleden (blijft zo als het is). 
 Indien men zijn kind wil laten dopen maar zelf niet gedoopt is kan dat? 

 
 Ambtsperiode ambtsdragers 

o IK regeling;  maximaal 2x verlengen tot 12 jaar 
o OK regeling; maximaal 1x verlengen tot 8 jaar 

Gemeente stemt in met maximaal 12 jaar (blijft zo als het is). 
 

 Wijkkerkenraad   
De bestuurlijk kerkenwerk komt in gevaar als er geen nieuwe ambtsdragers c.q. 
contactpersonen zich aanmelden! 
Dit geldt ook voor de vrijwilligers (koster, schoonmaak, klussenploeg) die nu actief zijn en 
best wat uitbreiding kunnen gebruiken.  
Van de opgegeven namen door de gemeente heeft alleen een preekvoorziener en 2 
contactpersonen opgeleverd. 
Na 1 april 2018 zijn er nog: 
o Ouderlingen: 2; 1 voor ouderenpastoraat en 1 jeugdouderling 
o Diakenen:  4 na september 2018 nog maar 3 
o Kerkrentmeester: 6; na september 2018 nog maar 4 
Wij hebben als Immanuëlkerk nu al paar jaar GEEN scriba meer, nu ook per 31 maart geen 
voorzitter kerkenraad meer!  
Denkt u er eens over na om toch ook eens [ambt] kerkenwerk te gaan vervullen, dit is 
namelijk “ons aller verantwoordelijkheid!” 
Er komt wel wat los, hoe nu verder en allerlei vragen en opmerkingen, waarvan er een aantal 
zijn opgetekend. 

 Wat gebeurt er als er niemand opstaat? De consequenties zijn; besturen kerk komt in 
gevaar, geen kerkdienst meer en liturgische handelingen. 

 Verander de naam ouderling in ‘jongeling’ en misschien moet we van het woord 
ambtsdrager af! 

 Wordt het bestuur overgenomen? Nee, we kunnen een verzoek bij classis indienen 
die onderzoekt bij onderbezetting. 

 We moeten dit ter plekke oplossen! 
 Probeer elkaar te respecteren en samen door te gaan, de ambtsdragers en 

vrijwilligers koesteren die zich inzetten. Er aan werken om de sfeer te verbeteren 
zodat men weer wil werken. 

 Het idee bestaat dat er in de kerkenraad geen goede sfeer is, nu die is er wel 
degelijk!  
 

 Sluiting 
Pastor Margot Lems-Groenweg  sluit deze gemeenteavond af met voorlezen van een stukje 
uit het boekje ‘vieren en brevieren’ van Sytse de Vries en eindigt met gebed. 

 


