
 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie gebruik en bestemming kerkgebouwen 
Secretariaat:  
holl2582@gmail.com 

Tel. 043 – 3060349 
 

 

Onderstaande vragen waren  bestemd voor het gemeenteberaad 

van 12 december. Dat beraad kan helaas niet doorgaan. Toch 

zou de commissie graag uw mening over de onderstaande vier 

punten willen weten. Dan kunnen we, mede  aan de hand van 

die meningen, plannen maken voor onze toekomst.  

 

1. Welke activiteit(en) in het kerkgebouw zijn voor u 

onmisbaar om gemeente te zijn.  

 

2. Wat zijn de andere meest belangrijke/aansprekende 

activiteit(en) van de kerkgemeente?  

 

3. Welke activiteiten mist u? 

 

4. Welke voorzieningen moet het kerkgebouw voor de 

komende 10 tot 15 jaar zeker hebben? Geef ze aan in 

volgorde, de belangrijkste bovenaan. 

 

U kunt uw antwoorden insturen per e-mail (holl2582@gmail.com)  

of per post (Ceresstraat 381, 6291ZB, Vaals). 

De Commissie dankt u voor uw medewerking.  

 

Kees Hollemans 
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Nu we deze vragen niet direct met elkaar kunnen bespreken, 

willen we een kort overzicht geven van wat er tot nu toe 

gebeurd is. 

 

De Commissie Gebruik en Bestemming kerkgebouwen moet 

een besluit voorbereiden over onze gebouwen. De kerkenraad 

zal daar uiteindelijk over moeten beslissen. 

 

We kwamen voor het eerst bij elkaar in september 2020.  

Als eerste punt stond op de agenda:  Hoe benaderen we het 

vraagstuk van onze drie kerkgebouwen met het oog op de 

toekomst. Gaan we daarbij uit van de bestaande situatie en 

willen we die zo goed mogelijk voortzetten. Of gaan we  uit van 

de vraag hoe we in Parkstad over tien jaar gemeente willen en 

kunnen zijn. Wat voor gebouw of gebouwen hebben we daar 

dan voor nodig? Eén van de opmerkingen in de besprekingen 

daarover luidde: In de toekomst zal het niet allereerst gaan om 

het teruglopen van onze financiële middelen, maar om het 

steeds groter wordende gebrek aan menskracht. 

 

Inmiddels zijn  we bezig met het verzamelen van een aantal 

technische gegevens over onze gebouwen, zoals bij voorbeeld 

de meerjaren onderhoudsplannen.  

 

In de tussentijd hebben we contact gekregen met de Stichting 

Kerkelijk Waardebeheer. Dat is een onafhankelijke organisatie 

die zich bezighoudt met het adviseren van kerkelijke gemeenten 

bij herbestemming of beheren/afstoten van kerkgebouwen.  

Kerkelijk Waardebeheer is bij zo’n proces nooit partij.  

Kerkelijk Waardebeheer kent de markt met alles wat daar speelt 

en heeft inmiddels een goede ervaring met de ondersteuning 

van zo’n honderd gemeentes en parochies in een proces van 

herbestemming/afstoten van een kerkgebouw. Kerkelijk 

Waardebeheer spreekt dus de taal van de kerk en van de markt.  



 

Kerkelijk Waardebeheer heeft op 7 september j.l. de situatie bij 

ons opgenomen. Met dertien mensen (er waren er dertig 

uitgenodigd) bogen we ons over de vraag hoe we met onze drie 

gebouwen verder moeten. Kerkelijk Waardebeheer bracht 

vervolgens een rapport uit. Uit hun ervaring blijkt dat als er 

vragen over gebouwen moeten worden opgelost je niet direct 

bij die gebouwen moet beginnen. ‘Aan de vastgoedvragen dient 

het gesprek vooraf te gaan over hoe de gemeente zichzelf ziet, 

nu en in de nabije toekomst.’   

 

Het gesprek hierover zal nooit alleen maar een gesprek op 

bestuurlijk niveau mogen zijn. De hele gemeente zal erbij 

moeten worden betrokken. Anders zal er geen draagvlak zijn 

voor besluiten over onze gebouwen.  

En mocht u soms denken – ach het besluit over wat er met onze 

kerkgebouwen moet gaan gebeuren is toch al lang achter de 

schermen genomen  –  dan zit u er echt naast. De kerkenraad, 

want die moet het besluit uiteindelijk nemen, kan alleen maar 

een weloverwogen besluit nemen als dat draagvlak heeft in de 

gemeente.  

 

Kerkelijk Waardebeheer wijst er op dat we dus op zoek moeten 

gaan naar een antwoord op de vraag hoe we in de toekomst, in 

onze eigen situatie, gemeente willen zijn. Daarbij moeten we 

ons niet laten leiden door de vraag hoe we het oude en 

vertrouwde kunnen vasthouden.  Er zal gezocht moeten worden 

naar  andere manier van kerkzijn.  Een manier  die ook andere 

mensen dan onze oude, vertrouwde, kern aanspreekt.  
 

We hadden daarmee op 12 december een start willen maken 

door met elkaar te spreken over de vier vragen waarmee we 

begonnen.  Helaas kon dat gesprek niet doorgaan. Toch heeft de 

commissie uw antwoorden op die vragen nodig.  
 



 

Vanuit uw antwoorden kunnen we dan beginnen met het 

nadenken over de toekomst van onze gebouwen. En wat ons 

daarbij een steuntje in de rug kan geven is de slotzin van het 

rapport van Kerkelijk Waardebeheer: Kerkelijk Waardebeheer 

kan de protestantse gemeente op diverse aspecten begeleiden. 

In mondeling overleg is een en ander nader te bespreken, 

uiteraard afhankelijk van de wensen van de gemeente. 

 

We hopen dat Covid ons over niet al te lange tijd in staat zal 

stellen als commissie weer echt aan de slag te kunnen gaan met 

het ontwikkelen van een voorstel betreffende onze gebouwen. 

We houden u graag op de hoogte van onze vorderingen. 

 

Dank voor uw medewerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Commissie gebruik en bestemming Kerkgebouwen 

bestaat uit: Bram Elffers , Henk Hagreis, Jos de Visser, Marjo 

Knibbeler, Truus Kattenberg, Klaas Wijnsma.  


