
Nieuws uit de kerkenraad
Belangrijkste punt in de vergadering van de kleine kerkenraad dd. 7 december 2017 
was het plan Toekomst Kloosterveen. Voor deze vergadering waren gemeenteleden 
uitgenodigd om mee te praten, omdat de kerkenraad daarmee aan een van de be-
langrijkste punten van het plan hoopt te werken: creëren van draagvlak bij de ge-
meente.

Harry Harmsen begon in het bezinningsmoment met het al 'warmdraaien' van de ver-
gadering, door de aanwerzigen te focussen met de vraag: waar gaat het in de kern 
nou om in de liturgie? Dit mede n.a.v. een bezinning hierop op de laatste synodever-
gadering in november jl.

Daarna haalde voorzitter Henk Dimmendaal eerst de kernpunten van zijn toelichting 
op de notitie Toekomst Kloosterveen tijdens de AK-vergadering van afgelopen okto-
ber naar voren:

• De toekomstvisie Kloosterveen laat een duidelijk profiel van de wijk zien. Dit 
profiel zal in de praktijk moeten groeien. Een nieuw profiel realiseer je niet 
even in een paar maanden. Als gemeente De Drieklank in Kloosterveen zullen
mensen in de gemeente de handschoen op moeten pakken. De Drieklank is 
er van overtuigd dat die bereidheid er is. In Kloosterveen vinden we (nog?) 
een actieve middengeneratie die die bereidheid heeft. 

• Er zijn de laatste jaren diverse activiteiten ontwikkeld die succesvol zijn ge-
weest. Ongeveer drie jaar lang hebben actieve gemeenteleden veel energie 
gestoken in de z.g. variatievieringen. Een professionele voortrekker die deze 
experimentele vormen verder wil vormgeven is noodzaak om succesvol te 
kunnen blijven. Voortbouwend op goede ontwikkelingen en ervaringen uit de 
laatste jaren! 

• In de toekomstvisie is de viering op zondag als samenbindend startpunt van 
de wijk Kloosterveen bepaald. Er gebeurt door de week ook van alles. Denk 
aan het jeugdwerk dat heel wat jongelui trekt. 

• Het vinden van de professional (predikant?) die de toekomst van de vierplek 
Kloosterveen vorm wil geven, is iets waar de KR van De Drieklank graag bij 
betrokken wordt en zo mogelijk het initiatief krijgt. 

• Om toekomstbestendig te zijn hebben we een stabiele vierplek nodig. In 
Kloosterveen wordt weer volop gebouwd. Over een aantal jaren wonen hier 
ca. 20.000 mensen. Het kan niet zo zijn dat de PGA hier niet vertegenwoor-
digd is! Op dit moment hangt een aflopend huurcontract als zwaard van Da-
mocles boven ons hoofd. Dit is een molensteen die de ontwikkeling van de 
vierplek belemmert! Een stabiele vierplek waar we 10 jaar mee vooruit kunnen
is volgens ons onontbeerlijk. 

Vervolgens noemde hij een aantal highlights van de discussie in de AK:

• Het blijkt dat in De Ontmoeting bij een gewone viering  ± 80 – 120 mensen 
aanwezig zijn terwijl er bij variatie viering ± 150 – 250 mensen komen1. Aan 

1 Op basis van recente informatie blijken deze aantallen te hoog ingeschat. Het aantal kerkgangers varieert on-
geveer tussen de 70 en 100 met bij sommige vieringen (m.n. variatievieringen) enkele uitschieters daarboven.
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de variatievieringen nemen vaak jonge mensen deel en ook mensen die niet 
aanwezig zijn bij andere vieringen. 

• Tot nu toe is een deel van de variatievieringen voorbereid met behulp van de 
huidige pastores van De Drieklank. Is er nog een professionele kracht nodig? 
Wordt het team dan niet te groot in verhouding tot andere wijkgemeenten? 
– Over vijf jaar gaan in De Drieklank twee fulltime predikanten met emeritaat. 
De pastores van De Drieklank vinden het leuk om deze diensten te organise-
ren, maar het lijkt beter om deze vieringen te laten organiseren door een jon-
gere professional. 

• Er moet een integraal beleid voor de hele PGA worden ontwikkeld op het ge-
bied van jeugd en middengeneratie. Jozefkerk en Vredenoord zijn ook bezig 
met plannen. Deze moeten afgewacht worden voor er een beslissing kan wor-
den genomen. De notitie van De Drieklank kan hiervoor als basis dienen. 

• Welke vierplek het voor de komende tijd voor Kloosterveen zal worden, zal 
met De Drieklank besproken moeten worden. Er is een optie om het huurcon-
tract voor het MFA per 1 november 2018 op te zeggen. Het huurcontract loopt 
anders nog twee jaar door. Hoewel De Ontmoeting de duurste vierplek van 
de PGA is, is dit geen doorslaggevend argument om de huur op te zeggen. 

• Zijn in De Drieklank twee verschillende vierplekken die complementair aan el-
kaar lijken? 
– Henk Dimmendaal licht toe dat dit het geval is. Het wordt gezien als een rijk-
dom om op twee verschillende vierplekken twee soorten diensten te kunnen 
organiseren. Er kan een keuze worden gemaakt tussen een traditionele vie-
ring (De Bron) of een ander soort viering (De Ontmoeting) die op hetzelfde 
moment worden gehouden. Daarbij is er gekozen is voor een geleidelijke 
overgang. De variatievieringen worden voorbereid door gemeenteleden. De 
energie van de organisatoren, die dit al drie jaar doen, begint op te raken. Zij 
hebben aangegeven de variatievieringen tot en met 2017 te willen organise-
ren. Daarom wil de wijkkerkenraad graag op redelijk korte termijn weten of er 
een professional kan worden aangetrokken. 

• Hoe worden de diensten in De Ontmoeting gezien in de lijn van de traditie, 
hoe laat je zien dat De Ontmoeting een deel van de PGA is?
– Henk Dimmendaal antwoordt dat in de profilering van de PKN/PGA ruimte is
voor verschillende manieren van gemeente-zijn. Mensen kunnen een ge-
meente die bij ze past kiezen; dit zal in de toekomst vaker gaan gebeuren. De 
preses merkt op dat een strak geformuleerde visie nodig is om met de buiten-
wereld in gesprek te gaan. Het is belangrijk om te laten zien waar je voor 
staat. 

• Er is op het moment een worsteling gaande tussen de traditie (de kerk komt 
ergens vandaan) en de mensen die niet meer worden geboeid door traditione-
le kerkdiensten. Er moet een weg gekozen worden, zonder het eigene te ver-
liezen. Jonge mensen staan verderaf van de verhalen en beelden waarmee 
de oudere generatie vertrouwd is. De traditionele diensten zeggen hen niet 
veel. 

Ook haalde de voorzitter nog even het gesprek naar voren dat hij 27 november had-
met de voorzitter AK en voorzitter CvK. Hieruit werd duidelijk: 

• besluitvorming over een professional eind februari 2018. Bij positief besluit 
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kan daarna de werving beginnen. De Drieklank krijgt hierin een nadrukkelijke 
rol.

• M.b.t. het gebouw passeerden verschillende scenario’s de revue. Huidig con-
tract eindigt najaar 2018, kan met drie jaar verlengd worden. Maar er zijn meer
opties. Benieuwd naar uw suggesties. 

• Alles hangt af van betrokkenheid van Kloosterveen zelf. 

En toen was het de beurt aan de vergadering. In hetgesprek komt o.a. aan de orde:

• Een profiel voor de aan te stellen professional is nog niet vastgesteld. Harry 
Harmsen blijft natuurlijk wijkpredikant en staat achter de toekomstvisie van 
Kloosterveen.
De professional zal o.m. de gemeente moeten coachen naar de toekomstvisie
en hij/zij moet zich thuis voelen bij andersoortige diensten, meer feeling heb-
ben met jongeren. Het moet iemand zijn, die weet mensen mee te nemen en 
te verbinden.
We gaan hierbij niet voorbij aan de kwaliteiten van de predikanten van nu, 
maar moeten er wel rekening mee houden dat twee fulltime predikanten over 
± 5 jaar met emeritaat gaan.

• In februari zal er een besluit vallen of er een professional kan worden aange-
steld; daarna moet er een profiel gemaakt worden; hiervoor moeten gemeen-
teleden worden gevonden die hieraan willen meedenken en meewerken.

• Het concept staat of valt wel bij de duidelijkheid van een gebouw. In het begin 
van de bouw van de vrijgemaakte kerk is al eens overleg geweest voor even-
tuele samenwerking in één gebouw. Dat bleek toen niet haalbaar.

• Ook is het heel belangrijk dat de doelgroep betrokken wordt bij de processen. 
Deze groep is helaas vanavond niet aanwezig. Een deel van de projectgroep 
variatiediensten is bereid mee te werken aan het verdere proces, en dat is 
heel fijn om te horen. 

• Er zullen ook diensten moeten komen voor bredere groepen. Het moet heel 
duidelijk zijn dat de band met de ouderen e.a. heel beslist moet blijven. Er 
moet wel enige continuïteit zijn in diensten; niet alleen maar leuk maar ook 
moet het inhoud hebben, anders neemt de belangstelling misschien af.

• Het is erg belangrijk om elkaar te blijven zien en te ontmoeten.
• Belangrijk is ook de muzikale ondersteuning in de diensten.
• Het hoeft niet altijd een tegenstelling te zijn tussen jong en oud; mensen van 

elke leeftijd kunnen geraakt worden door iets van henzelf.
• We moeten de uitdaging met elkaar aangaan; 'waar gaat het ons eigenlijk om' 

en dan 'hoe gaan we dit vorm geven?' Daarbij speelt vertrouwen in elkaar ook 
een hele grote rol.

• De vraag wordt gesteld: hoe gaan we andere gemeenteleden meenemen in 
dit proces. Voorgesteld wordt dit goed voor te bereiden en dit dan binnenkort 
in één bepaalde week op diverse plaatsen bespreekbaar te maken met de ge-
meenteleden.

• Om mensen te benaderen voor het meewerken aan o.m. de variatiediensten 
wordt voorgesteld een belpanel op te zetten en gemeenteleden dan persoon-
lijk te vragen.
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• Ook wordt voorgesteld om gemeenteleden een kerkdienst te laten adopteren 
en daar dan bijv. 1x per jaar aan mee te werken. Meer suggesties zijn altijd 
welkom.

• Er is een eigen vierplek/ruimte nodig. Zo'n plek geeft een goed gevoel en dit 
wordt erg gemist. Waarschijnlijk wordt dan ook de betrokkenheid weer beter.
De kerkenraad zal hier verder over spreken. Gevraagd wordt mee te denken 
over mogelijke gebouwen en suggesties door te geven.

Er wordt na de pauze nog even gediscussieerd en besloten wordt om alvast met het 
profiel voor een professional te beginnen en hiervoor een kleine commissie te benoe-
men, die in januari aan het werk kan.


