
   

 

 

 

 

Kort verslag van de gemeenteavond Protestantse Gemeente Barendrecht op woensdag 1 juni 2016 

 

De voorzitter van de Algemene Kerkenraad Kees Silvis heet de ca. 80 aanwezigen in de kerkzaal van 

Carnisse Haven van harte welkom, waarna Ds. Bert de Wit de bijeenkomst opent. We zingen lied 675 

“Geest van hierboven” en lezen Handelingen 6:1-7 “Conflict binnen de gemeente en verdere groei”. 

Enkele woorden hierbij van ds. De Wit zijn “Erken dat je het niet alleen kan. Vertrouw erop dat de 

Geest ook werkt bij anderen.”  

 

Aad Boers, penningmeester, geeft een korte toelichting bij de jaarrekening 2015. Door een aantal 

meevallers is het financieel resultaat  2015 niet slecht (Euro 7.000,= positief i.p.v. begroot Euro 

62.000,00 negatief), maar hoe gaat dit verder? Hij vraagt aandacht voor de toekomst bij ongewijzigd 

beleid, waarbij de meerjarenbegroting 2016-2015 een steeds groeiend negatief resultaat laat zien en 

het banksaldo negatief wordt. Volgens het advies van Lakerveld is er vanaf 2016 een hogere 

reservering nodig voor het jaarlijks onderhoud. Er wordt een daling van de inkomsten via de vaste 

vrijwillige bijdragen verwacht van 1,5% per jaar, o.a. door de demografische ontwikkeling, de 

opbouw van het kerkelijk ledenbestand en het verschil in bijdragen van ouderen en jongeren. De 

verkoop van een kerkgebouw  is nodig voor de financiering van aanpassingen andere gebouwen en 

van de jaarlijkse tekorten. Belangrijk is hoe er ruimte kan blijven voor pastoraat! 

De penningmeester sluit af met de woorden “het is de taak van het College van Kerkrentmeesters de 

cijfers te laten zien en er rekening mee te houden”.  

 

Vervolgens geeft Henk Vermeiden, penningmeester Diaconie, een toelichting bij de jaarrekening 

2015, bestaande uit  de gewone wijkgemeenten (Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-Oost en 

Zuid-West), de wijkgemeente Immanuëlkerk B.A., het vermogen en tot slot een totaalkolom. 

In 2015 is er na een zorgvuldige afweging en op basis van advies besloten een aantal obligaties te 

verkopen. Zoals afgesproken kan het rendement van het vermogen (incl. de opbrengst van deze 

verkoop) besteed worden aan diaconale zaken, het vermogen zelf wordt in stand gehouden.  

De opbrengsten van de collecten  en de MDB-actie zijn in 2015 gedaald t.o.v. 2015, daarnaast zijn er 

meevallers o.a. door de oliebollenactie en de Bethelbazar.  

De voorzitter dankt beide penningmeesters voor hun werk, hetgeen ondersteund wordt door een 

applaus. 

 

Na de pauze is er tijd voor “werken aan de toekomst”, waarbij adviseur Bert Bakker als voorzitter 

aanwezig is. Bas Nootenboom geeft namens de Begeleidingsgroep de presentatie “EN NU? Samen 

gemeente zijn met een financieel gezonde basis”. 

Hij geeft, namens de Begeleidingsgroep en de Algemene Kerkenraad, een terugkoppeling op de vier 

bijeenkomsten met identieke opzet, die gehouden zijn na de presentatie van de rapportages van de 

Werkgroep Financiële/Technische Zaken. Er is met ca. 280 gemeenteleden nagedacht over mogelijke 
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oplossingen voor het financiële probleem en hoe we de toekomst van de Protestantse Gemeente 

Barendrecht willen zien. Duidelijk is dat het besef groeit dat het afstoten van een kerkgebouw niet 

voldoende is. 96% vindt het belangrijk dat de financiën op orde komen; 87% heeft er vertrouwen in 

dat dit gaat lukken. Er is ook ongeduld, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid!  

Via het knoppenmodel zijn er 43 verschillende scenario’s gemaakt om tot een mogelijke oplossing  

van het financiële probleem te komen. Daarbij worden overzichten getoond  m.b.t. de 

predikantsplaatsen, de pastorale ondersteuning, kosters/organisten, sluiting kerkgebouw. Er is met 

respect naar elkaar geluisterd, complimenten daarvoor en dank voor het meedenken!  

De besproken stellingen “wat voor kerk willen we zijn” geven als uitkomst de drie woorden  : dienen, 

uitzenden, vernieuwen. Het gesprek hierover wordt vervolgd. Het plan is na de zomer 5 

hoofdscenario’s te bespreken en deze aan te houden tegen een aantal criteria.  

Het besluitvormingsproces wordt vervolgd in nauwe samenwerking met de Algemene Kerkenraad, de 

Wijkkerkenraden en de gemeenteleden. Er komt ook een gesprek met de predikanten over het 

pastoraat. 

Op uitnodiging van Bert Bakker bespreken de aanwezigen in 10 groepjes  de reacties op de vier 

bijeenkomsten en de uitkomsten van de daarbij gehouden knoppenscenario’s. Tot slot wordt er 

gevraagd om een aantal criteria te noemen die belangrijk zijn bij de besluitvorming. 

De Begeleidingscommissie krijgt een applaus als dank voor het vele werk tot nu toe! 

Ds. Jan Willem Stam sluit de avond af met een gebed “leer ons de  liefde” en we zingen lied 236  

“O schepper God die alles grondt”.  

Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, na te praten en een drankje! 

Tot slot : Er is afgesproken dat de Begeleidingscommissie zelf meer informatie geeft over de 

uitkomsten van de vier bijeenkomsten in Klankbord en op de websites. U kunt de drie genoemde 

presentaties inzien op de websites “www.pknbarendrecht.nl en www.dorpskerkbarendrecht.nl. 

 

Nelie Benschop, scriba Algemene Kerkenraad 

 

 

 

 


