VERSLAG Bezinningsdag 2 april 2022 in de Oude Pastorie in Vaals.
15 aanwezigen (Kerkenraad, CVK, Diaconie, Commissie gebouwen)
Bezinningsdag
Na de Coronastop was dit de eerste mogelijkheid om wat langer na te denken over zowel de
uitgangspunten van ons samen gemeente zijn als over hoe we verder moeten met onze drie gebouwen. De
ochtend werd besteed aan het beleidsplan, de middag aan de plannen van de gebouwencommissie.
Beleidsplan – Op weg naar verbinding.
De problematiek van Protestants Parkstad is niet nieuw en wij zijn ook niet de enigen die met dit soort
vragen geconfronteerd worden. De fusie met de daarbij horende schaalvergroting brengt automatisch de
vraag naar onderlinge verbondenheid met zich mee. In de drie wijken (de oorspronkelijke drie gemeentes
die zijn samengevoegd) bestaat de neiging om vooral te kijken naar hoe het vroeger, rondom het eigen
kerkgebouw, was. Vooruitkijken naar hoe het kan worden en daar gezamenlijk aan werken is veel
moeilijker. Hoe kun je vorm geven aan de uitspraak geloven is een gezamenlijke bron van zingeving?
Daar ligt de uitdaging waar we voor staan.
We moeten ons dan ook niet alleen bezighouden met het instituut als instituut. Verbinding dient niet
alleen gericht te zijn op mensen die tot jouw eigen groep behoren. Hoe ontmoet je mensen die daar niet
direct bij horen. Verbinding mag niet alleen naar binnen maar moet ook naar buiten gericht zijn.
In de discussie bleek dat iedereen vond dat de kerkenraad dan wel de eindverantwoordelijkheid had,
maar dat het echte werk moest gebeuren in de werkgroepen. Zij zijn de schakel tussen visie en beleid.
Aan elke werkgroep zou de volgende vraag kunnen worden voorgelegd: Speerpunt van het beleidsplan is
‘verbinding’. Hoe kan de werkgroep daar invulling aan geven voor wat betreft haar werkgebied. Wat is er
tot nu toe gelukt en wat niet. Dat hoeft geen uitgebreid verhaal te worden. De kerkenraad coördineert en
zorgt ervoor dat de plannen niet in een bureaula verdwijnen.
(NB. In de kerkenraad zijn alle werkgroepen vertegenwoordigd.)
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat we geneigd zijn verder te gaan op de weg die we de afgelopen jaren
gegaan zijn. Het geeft een veilig gevoel als er alleen maar het hoogst noodzakelijke verandert en het
gemeenteleven zijn gewone gang gaat, zoals we het gewend zijn.
De tijden zijn echter veranderd. Neem bij voorbeeld ons diaconaal project. In de Lutherse kerk in
Heerlen wordt een nieuw sociaal project opgestart. Daarbij gaat het om een ontmoetingsplek voor
mensen die in meerder opzichten steun nodig hebben. Onze Protestantse Parkstadgemeente is één van de
initiatiefnemers. De vraag is dan: wat heeft een dergelijk project met ons gemeentezijn te maken.
Durven we uit onze comfortzone te stappen. Dat kan alleen lukken als de ontwikkelingen goed
gecommuniceerd worden. Met andere woorden: Communicatie is van levensbelang voor het
voortbestaan van onze gemeente. Zeker als er veranderingen op komst zijn. Jezus zegt niet voor niets ‘als
de graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt hij veel vrucht
voort’. Die woorden kunnen ons ook helpen bij het zoeken naar verbinding. Verbinding – niet alleen met
de bekende mensen om ons heen, maar ook met mensen en situaties die we niet kennen. Dat geldt ook
voor onze contacten met andere geloofsgemeenschappen.

Kort samengevat: keuzes voor nieuwe ontwikkelingen hebben alleen kans van slagen als er draagvlak
voor is. Transparantie en openheid zijn daarvoor de sleutelwoorden. Alleen zo kunnen mensen in onze
gemeente zich veilig voelen bij alles wat er veranderen zal. Zoals het er nu uitziet hebben we nog tien
jaar, tot de pensionering van Ds Stegink, een voltijdspredikant. We moeten dus zo snel mogelijk
beginnen met onze zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.
Gebouwen
De kerkenraad heeft een Commissie Gebruik en Bestemming Kerkgebouwen ingesteld. Deze commissie
heeft inmiddels een visie op het toekomstige kerkgebouw ontwikkeld. Daarnaast is er een plan opgesteld
waarin het keuzeproces wordt vastgelegd. Dat proces telt zeven fases. Na goedkeuring door de
kerkenraad van de kerkenvisie en het fasenplan zal de gebouwencommissie verder aan de slag gaan.
Omdat we geen expertise hebben op het gebied van kerkelijk vastgoed is (het gaat hier immers om drie
gebouwen) er contact gezocht met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer, die ons in dit proces zal
begeleiden. Kerkelijk Waardebeheer zal ook de onafhankelijke voorzitter van de commissie leveren. Het
CVK heeft daarvoor geld vrijgemaakt in de begroting van 2022.
De kerkordelijke procedure schrijft voor dat de kerkenraad de uiteindelijke beslissing neemt. De
gemeente moet daarbij gehoord worden. Maar wat is ‘horen van de gemeente’? Het gaat er veel meer om
dat de gemeente betrokken wordt en blijft bij het hele proces zo dat men niet overvallen wordt door een
‘duveltje uit een doosje’ kerkenraadsbesluit.
In het faseringsplan is ruimte om op minstens vijf momenten met de gemeente uitgebreid in gesprek te
gaan. In het faseringsplan zijn geen data opgenomen dat bepaalde punten afgerond moeten zijn. Daarover
zal de commissie zich nog beraden op het moment dat we met Kerkelijk Waardebeheer gaan werken.
Er is één centrale locatie nodig is om het gevoel vorm te geven dat we één gemeente zijn. Dat betekent
echter niet dat er niets meer zou moeten of mogen gebeuren op de vroegere locaties, ook als we daar
geen eigen kerkgebouw meer zouden hebben. Het begrip ‘wijken’ moeten we echter zo snel mogelijk
laten vallen. Dat verwijst teveel naar de achterliggende periode .
Communicatie
Zowel voor het beleidsplan als voor de ontwikkelingen op het gebied van de gebouwen is een goede
communicatie van levensbelang. Er ligt een plan om met bulkpost allen die ingeschreven staan bij ons op
de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Niet iedereen leest immers Drieluik. Op deze manier kunnen
we ook de niet actieve rand van onze gemeente bereiken. Daarover moet nog een definitieve beslissing
worden genomen.
De suggestie wordt gedaan om een apart nummer van Drieluik te maken met daarin opgenomen het
Beleidsplan – Op weg naar verbinding – , en de Visie toekomstig kerkgebouw en Fasering van het
keuzeproces.
Wat onze gemeentevergaderingen in aansluiting op de kerkdienst betreft wordt opgemerkt dat die toch
wel onder tijdsdruk staan. Zouden we die zondag niet kunnen beginnen met een kort ochtendgebed in
plaats van met een normale kerkdienst? Dat geeft meer ruimte voor informatie en gesprek.
De eerstvolgende gemeentevergadering zal plaatsvinden 28 mei.
Samenwerking met andere kerkgenootschappen
Een eventuele samenwerking met andere kerkgenootschappen waarbij we gebruik zouden maken van één
kerkgebouw is niet opgenomen in de ‘Visie op het toekomstige kerkgebouw’. We willen eerst kijken
welke contacten kunnen uitgroeien tot samenwerking.

