
Verslag van de Gemeenteavond op 9 juni 2022 

Heel fijn, dat er op deze avond vele betrokken gemeenteleden aanwezig zijn,, en dat er samen 
gesproken en gedeeld kon worden over de onderwerpen die aan de orde komen. Er zijn positieve 
geluiden, er zijn zorgen uitgesproken, maar de behoefte aan een wijkgemeente die ons geloofsleven 
in woord en daad vorm geeft, dat werd in deze avond gevoeld en beleefd.  

Opening en welkom(Cor en Martijn): Cor opende de avond door een verhaal te lezen: ‘Omdat God 
van verhalen houdt’. Uit boekje van Nico Ter Linden: Meer kostgangers. 

Martijn Reinders, voorzitter kerkenraad, legt uit, hoe de opzet van de avond is, 1e deel in de kerkzaal, 
met op de beamer sheets met info over de onderwerpen. Na de pauze gaan we in groepjes praten 
aan de hand van vragen  over de Corona jaren en toekomst. 

Info samenwerking Stins/Open Kring:  

 In de afgelopen 2 Jaar, hebben   de Corona maatregelen onze kerkgang, vieringen, maar ook de 
samenwerking met de Stinskerkgemeente zeker beïnvloed.  Minder gezamenlijke activiteiten en 
ontmoetingen konden plaatsvinden, maar waar het mogelijk was, was er contact en overleg.  

Er is regelmatig overleg over de beleidszaken(kerkenraden), er zijn gezamenlijke vieringen, vanuit 
elkaar beter leren kennen, maar ook vanuit praktische overwegingen(zomerperiode, startzondag, 
oud en nieuw viering). 

De leden van de kerkenraden doen op beleidsmatig vlak al veel, maar het is wenselijk/noodzakelijk, 
dat een Werkgroep vanuit de beide gemeentes meer praktische zaken en activiteiten gaat oppakken, 
en we doen een beroep op leden die dit willen doen! Info hierover kunt U krijgen via de scriba en 
kerkenraad. 

We kunnen nog wel vanuit onze eigen kerkgebouwen in de komende tijd diensten houden en  ook  
de lopende en nieuwe  activiteiten, maar dit zal kritisch bekeken worden vooral aan de hand van de 
financiën. Ook de toenadering naar elkaar wat de verschillen betreft, zijn daarin van groot belang.  

De komende tijd zullen de predikanten regelmatig met elkaar afstemmen, samen met de kerkelijk 
werker van de Stinskerk, en ook elkaar in vakantieperiodes en verlof vervangen. 

Vorming en Toerusting programma: dit zal zoveel mogelijk gezamenlijk vanuit beide kerken 
aangeboden worden, predikanten zijn al hierover plannen en een opzet aan het maken. Ook zullen 
de Huiskamergesprekken, vanuit beide gemeentes,  na de zomer starten, er was veel animo voor  de 
Corona periode, we hopen dat dit nu nog zo is.  

Er worden enkele  vragen gesteld, kritisch ook, terwijl de samenwerking wel door moet gaan, vinden 
we ook dat verschillen in identiteit en liedcultuur wel een serieus gegeven is, waar we zorgvuldig 
mee om zullen gaan. 

Ook komt het onderwerp: gebruik beamer in de Open Kring aan de orde. Veel leden zijn blij met deze 
ontwikkeling, maar er is ook kritiek, omdat  we in de Open Kring  hebben gekozen voor zingen uit het   
Liedboek, en zouden we  de beamers als aanvulling gebruiken, en niet voor de teksten.  Het plaatsen 
van liedteksten met muzieknoten is een lastige zaak, er moet voor betaald worden, binnen de PGZ is 
deze discussie actueel, en heeft de aandacht. Ouderen binnen onze gemeente zijn echter blij dat de 
teksten op de beamer komen, en helpt hen bij het zingen van de liederen. We ontwikkelen verder, 
dat is een gegeven, met elkaar hier overeenstemming over bereiken vraagt  afstemming en begrip, 
maar altijd vanuit het doel, om taal en muziek dichter bij de mensen te brengen, en met de digitale 



ontwikkelingen die de afgelopen jaren  heel snel zijn ingevoerd, en die ook blijven, is dit mogelijk 
geworden. Principieel wel lastig, we gaan het gesprek hierover niet uit de weg. 

In de Stinskerk is het gebruik van de beamer voor de liederen en teksten al langer geleden ingezet, zij 
hebben geen afgedrukte liturgie tijdens de viering. 

Financiën en Kerkbalans:  

De opbrengsten zijn  nu nog genoeg, maar er zijn veel leden die niet een bijdrage leveren, terwijl bij 
veel(trouwe) leden de bijdrage hoger is dan voorgaande jaren.  Omdat bij verhuizing naar onze wijk 
de leden automatisch ingeschreven worden bij onze kerk, zijn er ook veel leden die niet actief 
betrokken zijn, maar wel als lid ingeschreven. We hebben wel zorgen over de toekomst, ook de 
wijkkas heeft minder inkomsten, mede doordat er vanuit PGZ geen vrijwilligersvergoeding meer  
wordt gegeven, en wij nu een Dirigente van het Open Kring koor hebben, die een 
vrijwilligersvergoeding vanuit de Wijkkas krijgt. De kerkrentmeesters hebben een lastige taak, om het 
financieel rond te krijgen. Ook opbrengsten van collectes is minder, voor de kerk en Wijkkas. 

Er worden vragen gesteld hierover aan Fred Ridderbos, ouderling/kerkrentmeester en 
verantwoordelijk voor de Kerkbalans actie en aan Martijn  Reinders, en ook  wordt de mogelijkheid 
benoemd, of er een manier is om zicht te krijgen op deze groep, die niet bijdraagt, en of hier ook  
vanuit het kerkelijk bureau actie op ondernomen kan worden, is een lastig probleem, is de conclusie. 
Uitschrijven moeten de mensen zelf doen. Maar lid zijn betekent ook dat er administratieve kosten 
berekent worden, en die dragen dan de betalende leden, dat voelt niet goed, omdat een uitschrijving 
dan wenselijker word geacht.  

Hieronder vindt u de samenvatting van de inkomsten van de PGZ en van de Open Kring. 

PGZ 

2022 2021 2020 2019 2018

 AANTAL LEDEN:  per 1 januari 11.241 11.753 12.095 12.468 12.628

ADRESSEN 7.486 7.714 8.009 8.055 8.042

 KERKBALANS verzonden 6.451 7.548 7.749 7.854 8.181

Totaal reacties ontvangen 3.678 4.033 4.563 4.675 5.051

 Geen reactie ontvangen 2.773 3.515 3.186 3.179 3.130

Toegezegd 1.092.501 1.120.173 1.189.147 1.193.196 1.188.786

ontvangen zonder toezegging 33.493 34.418 29.631 17.018 16.717

Totaal 1.125.994 1.154.591 1.218.778 1.210.214 1.205.503

 

Open Kring 

Open Kring-gemeente 2022 2021 2020 2019 2018

 AANTAL LEDEN:  per 1 januari 1.638 1.647 1.687 1.763 1.761

ADRESSEN 967 955 976 997 987

 KERKBALANS verzonden 829 916 921 967 997

Totaal reacties ontvangen 444 503 573 572 664

 Geen reactie ontvangen 385 413 348 395 333

Toegezegd 126.341 129.797 142.010 143.650 151.957

ontvangen zonder toezegging 3.572 3.712 3.762 2.071 1.290

Totaal 129.913 133.509 145.772 145.721 153.247  



 

Taakdragers en Taakgroepen:   
De brief die opgesteld is vanuit de kerkenraad, wordt gebruikt om uit te leggen, hoe we in de nabije 
toekomst willen werken, met taakdragers voor bepaalde taken in vastgestelde taakgroepen. Die brief 
zal nog naar de leden worden verzonden. Als ambtsdrager ben je voor een termijn van 4 jaar 
aangesteld, een taakdrager kan heel belangrijk werk doen, gekaderd, maar hoeft dan geen 
kerkenraadslid  te zijn. We hebben zeker  ook een kerkenraad nodig,  voor de beleidsmatige zaken en 
taken, maar dit zou een goede aan -en- invulling zijn. Mensen komen zo ook tot hun recht, omdat ze 
werk doen waar ze goed in zijn en er toe doen.  
Denk aan al onze vrijwilligers, die al zo  veel taken doen, we waarderen dat zeer, en binnen de 
Taakgroepen kunnen deze dan verder aangestuurd worden, met de coördinatie vanuit de 
kerkenraad, die de processen stuurt en bewaakt. Eigenlijk zijn dat al taakdragers, maar we willen het 
meer een gezicht geven, in de gemeente. 
Er volgt nog een vragenrondje, maar men is positief over deze wijze , al is het wel zorgelijk te 
noemen dat er weinig reactie is, op de aandacht die al besteed is aan het werven van nieuwe  
ambtsdragers en vrijwilligers, is dat voorzichtigheid na de Corona, of is er minder animo, lastig om 
hier zicht en grip op te hebben. We blijven moed en hoop houden, maar ook zorgen. 
 

Wijkblad Open Kring: de redactie van het blad, die de afgelopen 5 jaar gezorgd heeft voor de inhoud 
en opmaak en verzenden van het wijkblad, heeft te kennen gegeven, hiermee te stoppen. Heel spijtig 
uiteraard!! Veel waardering voor het jarenlang verzorgen van de informatie vanuit de gemeente en 
naar de gemeenteleden. 

Hun bevinding is, dat er al veel op de Zondagsbrief, website en Facebook geplaatst wordt, en dan 
heeft het Wijkblad niet veel toegevoegde waarde. We gaan ons nu beraden op welke wijze we gaan 
communiceren met de gemeenteleden, en zullen de Taakgroep Communicatie hierbij hard nodig 
hebben, welke manier te realiseren is en wat voldoet aan de wensen.  De Stinskerk gemeente heeft 
geen wijkblad, zij communiceren via Zondagsbrief en website,  maar misschien kan er wel samen 
gekeken worden naar opties die voor beide gemeentes werkbaar en informatief zijn. 

Er volgt een discussie, waarin sommigen hun voorkeur voor toch een wijkblad uitspreken, of minder 
frequent, en men denkt dat er veel ouderen dan het contact met de gemeente zullen gaan missen, 
degenen die het op papier kregen, zeer  zeker.  De komende maanden zullen we in de kerkenraad en 
met taakgroep Communicatie hierover verder plannen maken.  

Want elkaar informeren, weten wat er speelt, visie, koers, is heel belangrijk en dan nemen we elkaar 
serieus en zijn we betrokken. 

Samenvatting gespreksonderwerpen tweede deel:  

Na de pauze hadden we gesprekken in kleinere groepen over enkele vragen. Hieronder staat een 
uitwerking van die gesprekken.  

`Welke elementen uit de coronaperiode zou u graag willen behouden na corona` 

 De kwaliteit van de onlinediensten 
 Het gebruik van digitale middelen tijdens de vieringen (filmpjes e.d.)  
 Verwelkomen van de kerkgangers aan de deur 
 Af en toe ondersteunend zingen (voorzangers)  
 Bloemstuk via de beamer goed in beeld 



 Niet meer in de dienst collecteren, maar digitaal en via de mandjes 
 Compacte liturgie 

 

“Waar denkt u dat voor de Open Kring de grootste kansen liggen in de nabije toekomst 

 Met de tijd meegaan, bijvoorbeeld door vaker een band uit te nodigen 
 Liturgie op de beeldschermen 
 Meer variatie tussen de diensten (zie voorbeeld Oosterkerk) 
 Meer aandacht voor de nieuw ingekomenen 
 Kliederkerk 
 Gebruik maken van de talenten van de leden 
 Kinderkring weer goed bemensen en goed communiceren wanneer deze er is.  

 

Over welk onderdeel binnen de Open Kring bent u het meest trots/tevreden 

 Het gebouw (zowel het gebouw als de verzorging er van)  
 De liturgische bloemschikgroep 
 De aandachtstafel en het water in de schaal 
 De missie van de Open Kring 
 De verbinding met het Zonnehuis 
 De hartelijkeheid, saamhorigheid 
 De digitale vieringen en de techniek 
 De eetgroepen 
 De koffieochtenden  
 De top 2000 dienst 
 Het koor en de organisten 

 

Wat mist u nog in de Open Kring of wat zou u graag meer zien 

 Graag meer jeugd en jongvolwassenen 
 Vaker een band of een bijdrage van ons koor of andere koren 
 Meer aandacht voor de leefregels/ 10 geboden 
 Meer communicatie & publiciteit 
 Vaker onbekende liederen voorzingen 
 Betere bezetting van kinderkring, oppas & jongerenkring 

 

Sluiting We zingen samen het: ‘Lied voor de nacht’  Geschreven door Sytze de Vries, melodie ‘de dag 
door uwe gunst ontvangen 


