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Inleiding 

De afgelopen jaren zien we een gestage afname van kerkleden, hierdoor is het al enige jaren moeilijk of soms 
inmiddels onmogelijk om (ambtsdragers) functies in te vullen. Als we naar de (nabije) toekomst kijken zien wij 
dit beeld niet veranderen. Als gevolg zien we eveneens een structurele afname van de (kerkbalans) inkomsten. 
Een steeds kleinere groep mensen probeert de financiële kosten nog te dragen, we zien echter dat dit nu al een 
tekort laat zien, en het mag duidelijk zijn minder mensen is naar verwachting minder inkomsten. De 
kerkenraad(en) van de Oosterkerk en Adventskerk, al sinds 2018  een cluster, zien dit proces onder ogen en 
nemen de verantwoordelijkheid om na te gaan op welke manier we samen een kerkelijke gemeenschap 
kunnen blijven.  

Bouwstenen fusievorming 
Om het traject integraal vorm te kunnen geven is gekozen voor het benoemen van vijf bouwstenen die 
afzonderlijk uitgewerkt worden door deskundige betrokkenen vanuit de beide kerken. De uitkomsten van deze 
bouwstenen worden echter in samenhang beoordeeld als één samenhangend geheel. Grote voordeel hiervan 
is dat niet alleen de financiën leidend zijn bij besluitvorming maar ook andere inhoudelijke zaken mede 
bepalend zijn.  De volgende bouwstenen worden onderscheiden:  
 

a) Gezamenlijke missie / regie op het veranderingstraject  
b) Gezamenlijke visie en toekomstdroom 
c) Analyse huidige samenwerking  OK-AVK 
d) Financiën en scenario’s 
e) Communicatie met de gemeente 

Toelichting op bovengenoemde bouwstenen (a t/m e):  

a) Gezamenlijke missie / regie op het samenwerkingsproces 
Bouwsteen “a” omvat het opstellen en vaststellen van een gedragen plan van aanpak voor verdere 
invulling van clustervorming OK – AVK. Voorbereiding door beide moderamina en goedkeuring door de 
beide Kerkenraden.  Dit traject is inmiddels afgerond en er heeft besluitvorming plaats gehad in beide 
kerkenraden. Vervolgens is het wijkbericht gelijktijdig in beide kerken verschenen op 15 december 2019.  
 
Er is besloten dat regievoering en coördinatie op het veranderingsproces inclusief bewaking van de 
tijdsplanning  plaats vindt door gezamenlijke moderamina. Er wordt zo goed mogelijk voorzien in een 
eenduidige en gelijktijdige communicatie naar beide gemeentes. Taakgroepen communicatie hebben 
hierin een ondersteunende taak.  
 

b) Gezamenlijke visie en toekomstdroom 
Bouwsteen “b” omvat het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het samen gemeente zijn. Input 
hiervoor is beschikbaar vanuit het WGO traject (woordwolken, startzondag,  gevoerde gesprekken met 
gemeenteleden in zowel OK als ook in de AVK).  Dit materiaal  wordt  vanaf februari  2020 uitgewerkt als 
onderdeel van het WGO traject door de beide werkgroepen WGO.  
 

c) Analyse huidige samenwerking OK-AVK 
Bouwsteen “c” analyseert de huidige samenwerking. Er wordt nu al samengewerkt door de 
beroepskrachten endoor diverse raden en taakgroepen. Raden en taakgroepen gaan de samenwerking op 
zowel inhoud als structuur  in beeld brengen.  
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d) Financiën en scenario’s 
Een financiële analyse is onderdeel van bouwsteen “d”. Er is materiaal beschikbaar vanuit het voortraject 
Heilige huisjes. Deze informatie wordt gebruikt in het vervolgtraject.   Er worden meerdere scenario’s  
berekend zodat zichtbaar wordt hoelang gebouwen nog in stand gehouden kunnen worden en wat 
eventuele alternatieven zijn.  
  

e) Communicatie met de gemeente 
Bouwsteen “e” onderkent de aandacht die nodig is voor het eenduidig en helder communiceren van de op 
handen zijnde veranderingen en het periodiek evalueren en zonodig bijstellen van acties. Oosterkerk en 
Adventskerk trekken hierin samen op.  

 

Algemeen 

 Moderamina vergaderen miv januari 2020 periodiek samen. Er wordt onderzocht wat er nodig is om dit 
ook te realiseren voor de kerkenraden. Hiervoor moeten regelingen aangepast worden conform de 
kerkorde.  
 

 Werkgroep Financiën levert doorrekening scenario’s op in januari 2020.  
 

 Gezamenlijke werkgroep WGO levert gezamenlijke visie aan op het samen gemeente zijn ter vaststelling in 
beide kerkenraden.   
 

 Raden en taakgroepen vanuit OK-AVK  leveren een gezamenlijk actieplan aan op basis van vastgestelde 
visie.  
 

 Gemeentes worden voor de zomerstop  geïnformeerd over de stand van zaken  en de voortgang van het 
traject. Kerkenraden bepalen gezamenlijk acties en nemen voor de zomerperiode een besluit over het 
tijdspad.  

 

 Begeleiding van het traject wordt gegeven door Jan Boer, extern adviseur.  

 

 

 

 


