Samenvatting 5 gemeenteavonden over beleidsnotitie “We gaan iets nieuws beginnen”
De volgende tekst bevat een beknopte weergave van het besprokene gedurende de 5 bijeenkomst,
waarvan 4 fysiek plaatsvonden en 1 online. Totaal aantal deelnemers: 115 .
1. De deelnemers aan de bijeenkomsten stemmen in met het geplande rooster van
kerkdiensten in de periode tussen 1 mei en 1 september 2021, zoals voorgesteld door de
voorzitter van de wijkkerkenraad,
2. Algemeen wordt door de deelnemers ingestemd met de analyse van de werkgroep Beleid.
3. Door het teruglopend aantal leden, vrijwilligers en inkomsten wordt het voorstel om toe te
werken naar één wijkgemeente en één geloofsgemeenschap breed gesteund.
4. De nieuwe wijkgemeente omvat de wijken: Dorp, Driemanspolder, Meerzicht, Palenstein,
Rokkeveen en Stadshart.
5. Brede steun bestaat ook voor het voorstel dat wordt toegewerkt naar één herkenbare
eredienst op zondagmorgen. “Herkenbaar” laat wel ruimte om te variëren in vorm en
liturgie, zoals bijvoorbeeld in jeugddiensten.
6. De erediensten worden rechtstreeks uitgezonden via een livestreamverbinding.
7. Naast de zondagse eredienst is er ruimte voor andersoortige vieringen op
zondagmiddag/avond of op andere dagen in de week. Die hoeven niet plaats te vinden in het
centrale kerkgebouw, maar kunnen ook elders plaatsvinden. Gedacht kan worden aan
tienerdiensten, Taizévieringen, top-2000-vieringen, meditatieve vieringen, muzikale
vieringen, enz. op initiatief van gemeenteleden.
8. Er zullen auto-ophaalservices worden georganiseerd voor de erediensten.
9. Er is budgettaire ruimte voor het beroepen van twee predikanten (samen voor 1,8 fte).
Vanuit de gemeenteleden wordt ook geopperd na te denken over het beroepen van één
predikant en een kerkelijk werker. Budgettair blijkt een kerkelijk werker slechts iets minder
ruimte te vergen als een predikant. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat een kerkelijk
werker ook mag voorgaan in de eredienst is gekozen voor de invulling door twee
predikanten.
10. Inmiddels is een beroepingscommissie geïnstalleerd, die gelijk aan het werk is getogen op
basis van profielschetsen voor de nieuwe voorgangers zoals voorgesteld door de
Beleidsgroep.
11. Onderkend wordt dat het beleidsplan op diverse punten nog verdere uitwerking behoeft.
12. O.a. het actief benaderen van gemeenteleden voor vrijwilligersactiviteiten verdient meer
aandacht. Ook het bijeenbrengen van de vrijwilligers van de Oase, Pelgrimskerk en
Regenboog (zoals de hulpkosters) verdient aandacht. Twee gemeenteleden hebben zich al
gemeld om dit proces te organiseren en begeleiden.
13. Ook wordt gepleit voor het opzetten van buurtpastoraat.
14. Gepleit wordt voor voortzetting van de samenwerking met andere wijken van de PGZ, met
andere protestantse en migrantenkerken en met de Nicolaasparochie.
15. Enkele gemeenteleden bepleiten het behoud van De Pelgrim binnen de wijkgemeente,
anderen zien liever dat De Pelgrim op eigen benen komt te staan. Zorg bestaat bij de laatsten
over mogelijke financiële consequenties van een voortgezette relatie met De Pelgrim. Er
lopen nog gesprekken met De Pelgrim over de toekomst ervan. Tot heden heeft De Pelgrim
géén beroep hoeven te doen op financiële middelen van de wijkgemeente.
16. Er wordt gevraagd naar de naam van de wijkgemeente. In 2019 zijn een aantal namen
geïnventariseerd. Die lijst wordt opgezocht en de wijkkerkenraad zal een keus maken voor
een nieuwe naam voor de wijkgemeente.

17. De Beleidsgroep en de kerkrentmeesters stellen voor vanaf 1 september 2021 de Regenboog
als centraal kerkgebouw aan te wijzen voor de wijkgemeente. Dit op grond van de
kwaliteiten en kosten van het gebouw. In het Dorp en Meerzicht blijven steunpunten
gehandhaafd, zo mogelijk de Oase (mogelijke bestemming: diaconaal centrum voor
Zoetermeerse kerken en organisaties) en ’t Centrum. Als dit niet mogelijk blijkt dan zijn er
middelen gereserveerd om andere locaties te huren voor kerkelijke activiteiten in deze
wijken.
18. Expliciet wordt opgemerkt dat de vorming van één wijkgemeente belangrijker is dan het
behoud van gebouwen.
19. De overgrote meerderheid van de aanwezigen kan zich verenigen met het voorstel om te
kiezen voor de Regenboog als het centrale kerkgebouw van de nieuwe wijkgemeente.
20. Aanbevolen wordt herkenbare elementen van de Oase en de Pelgrimskerk een plekje te
geven in de Regenboog.
21. Onderkend wordt dat de afstoting van de Oase en Pelgrimskerk pijn doet voor de betrokken
gemeenteleden. Opgemerkt wordt dat ook de leden van de Regenbooggemeenschap een
pijnproces zullen doormaken. In elk geval zullen afscheidsdiensten voor de Oase en de
Pelgrimskerk worden georganiseerd.
22. De Regenboog zal primair worden ingezet voor kerkelijke activiteiten. Verhuur op zondag is
alleen mogelijk aan andere kerkgenootschappen.
23. De Regenboog moet ook voldoende ruimte bieden voor jeugdactiviteiten, zoals
tienerdiensten, kindernevendienst en zondagcrèche.
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