
1 
 

Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg 
ALGEMENE KERKENRAAD 
     

 
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2012 – 2016. 
20-9-2012. 
 
 

Inleiding. 
 
Dit beleidsplan beoogt richting te geven aan vraagstukken die aan de orde komen in de 
periode 2012 – 2016. Deze jaren worden gekenmerkt door het transitieproces, dat de 
Protestantse Gemeente Driebergen doormaakt. Een aantal belangrijke zaken zijn nog 
niet tot een afronding gekomen: wijkindeling, vacature vervulling, financiële opzet, 
gebouwen en communicatie.  
Daarnaast worden in dit document lijnen naar de toekomst uitgezet. 
De AK-besluiten van 27 mei 2010 en 19 mei 2011 vormen de basis voor dit beleidsplan 
en voor de toekomstvisie. Deze zijn in bijlage 1 en 2 onderdeel van dit  beleidsplan. 
 
Missie en Visie. 
 
De PGD is een gemeenschap van gelovigen, die zich scharen rond Jezus Christus, Heer 
van de kerk.  
Zij wil een huis voor de ziel zijn, waar mensen zich geestelijk thuis voelen, elkaar 
ontmoeten en elkaar geestelijk inspireren. 
Wij geloven in een kerkgemeenschap, waar het Woord leeft. 
Wij geloven in een kerk, die op diverse wijze de onderlinge verbondenheid stimuleert. 
Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk deze gemeenschap vitaliseert en bij 
haar roeping bepaalt. 
 
Wij geloven, dat God het goede beoogt voor al zijn mensen en heel zijn schepping. In het 
dagelijks leven schept Hij ruimte om te mogen leven voor zijn aangezicht. De kerkelijke 
gemeenschap leeft vanuit deze ruimte en hoedt haar.  
Wij merken, dat God met mensen een heel eigen weg gaat. Dit leidt tot diversiteit in 
geloofsbeleving, zonder dat de onderlinge betrokkenheid verloren gaat. Het beeld van de 
regenboog komt naar voren: verschillende kleuren die een onderlinge verbondenheid 
tonen. 
De PGD onderkent dat deze diversiteit ook de kracht is van onze geloofsgemeenschap. 
Zij voelt zich vanuit die overtuiging geroepen om de veelkleurigheid van onze 
kerkgemeenschap te ondersteunen. 
In dit licht is aan de beide wijkgemeenten gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken 
om tot één wijkgemeente te komen, waarin diversiteit in activiteiten gewaarborgd is. 
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Wij verwachten, dat de komende generaties op een geheel andere wijze hun geloof 
zullen beleven en zullen delen. We verwachten ook, dat nieuwe communicatiemiddelen 
daarin een steeds grotere rol zullen gaan spelen. De PGD wil daarmee rekening houden 
en wil daar ook op inspelen. 
 
Organisatie. 
 
Op dit moment zijn er binnen de PGD twee wijkgemeenten. Daarnaast wordt gewerkt 
met een kerkenraadscommissie, te weten de HGG en een wijkraad, De Brug. Zij 
verzorgen de kerkdiensten en het pastoraat voor de Hervormd Gereformeerde 
Gemeenschap, respectievelijk voor de verzorgings- en verpleeghuizen van De Brug.  
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters fungeren beiden 
bovenwijks. 
Op dit moment zijn de predikanten en de jeugdwerker wijk-gebonden. In het Team van 
Pastores vervullen zij  een aantal wijk-overstijgende taken. 
 
De beide wijkgemeenten hebben opdracht om te onderzoeken of we als PGD tot één 
wijkgemeente kunnen komen. Uiterlijk september 2013 zal daarover duidelijkheid moeten 
zijn en zal besluitvorming plaatsvinden:  één of twee wijken.  
Komt het tot één wijk, dan zal uiteraard het Team van Pastores ten dienste van het 
geheel komen. 
 
In het pastoraat worden verschillende doelgroepen onderkend. Zoals  het  
gehandicaptenpastoraat, dat bovenwijks actief is.  
Het ouderenwerk en het jongerenwerk zijn wijkgebonden, maar kennen ook bovenwijkse 
activiteiten. 
 
Binnen de ene wijkgemeente is de projectgroep 2010 actief, te herkennen aan een eigen 
mentaliteit/geloofsbeleving.  
De PGD wil de diversiteit in geloofsbeleving  ondersteunen en faciliteren. We zullen deze 
en wellicht ook andere mentaliteits-groepen de ruimte moeten bieden. 
Een mentaliteitsgroep kent een beleidsplan en zal een substantiële een structurele 
omvang moeten hebben en in de ambtelijke structuur verbonden moeten zijn. De groep 
blijft onderdeel van de PGD en ontvangt een ondersteuning in het pastoraat en overige 
voorzieningen.  
 
Het netwerk van jongeren is onder meer digitaal georganiseerd. 
 
Indien besloten wordt  om te komen tot één gemeente, dan zal dit leiden tot één 
kerkenraad, waarin de HGG  en wijkraden vertegenwoordigd zijn. Daarnaast hebben de 
Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zitting in de raad.  
Als besloten wordt de twee wijkgemeenten te handhaven, dan blijft ook de huidige 
organisatiestructuur bestaan.  
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Formatie. 
 
De basisformatie is 2,5 Fte predikanten en 0,5 Fte jongerenwerk. Daarnaast wordt het 
pastoraat van de HGG, De Brug en de gehandicapten ondersteund; de laatste 2 groepen 
in overleg met en met ondersteuning van de Diaconie en de instellingen De Brug, 
respectivelijk Bartiméus in Doorn. 
De ambitie is: een team van 3 Fte predikanten en 1 Fte jongerenwerk. 
Uitgangspunt/voorwaarde is het besluit van 27 mei 2010, te weten dat de financiële 
positie van de PGD dit toestaat, eventueel aangevuld met fondsen van derden. 
 
Kerkmusici en medewerkers van het kerkelijk bureau behoren eveneens tot de betaalde 
krachten 
 
Financiën. 
 
Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen leveren jaarlijks een 
begroting aan ter vaststelling in de Algemene Kerkenraad. 
Zij organiseren in het begin van elk kalenderjaar de Actie Kerkbalans. 
Voor de actie 2013 zijn plannen ontwikkeld waarin de financiële kant is ingebed in de 
bredere geloofsgemeenschap. In de voorbereiding staat centraal dat ‘het om de 
geloofsgemeenschap draait en niet om geld’. Door intensivering van de communicatie en 
doelgroepenbenadering willen wij de kerk en de actie Kerkbalans dichter bij mensen 
brengen. 
 
In de begroting voor 2012 is uitgegaan van de per 1 januari 2012 bestaande formatie en 
kerkelijke situatie. De hoofdpunten zijn: 
Er zijn twee wijkgemeenten; drie predikanten; elke wijkgemeente gebruikt een 
kerkgebouw; twee gebouwen ‘in beheer’ (worden niet gebruikt voor erediensten); twee 
wijkraden/kerkenraadscommissies (De Brug, Hervormd Gereformeerde Gemeenschap). 
 
Zoals gebruikelijk bereidt het College de begroting voor, zodat in het najaar de Algemene 
Kerkenraad deze kan vaststellen. Het College zal vroeg in de tweede helft van het jaar 
2012 de begroting voor de komende periode (2013 en verder) opstellen, waarbij het 
uitgangspunt is de ambitie betreffende de formatie. Van groot belang is dat er voor de 
PGD als geheel een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2013-2018 tot stand 
komt. 
Op grond van deze begroting zal de AK kunnen besluiten om de ambitie te realiseren, 
dan wel om deze bij te stellen.  
Na afloop van het exploitatiejaar stellen  het College van Kerkrentmeesters en het 
College van Diakenen de financiële jaarrekening op ter vaststelling in de Algemene 
Kerkenraad. 
 
 



4 
 

De begroting 2012 van het College van Kerkrentmeesters is in bijlage 3 toegevoegd. 
De financiële kernpunten zijn: 
De totale begrote baten bedragen € 680.000 (begroting 2011 €715.000). 
De totale begrote lasten zijn € 822.000 (begroting 2011 € 881.000). 
Het resultaat is een begroot tekort van € 141.000 (begroting 2011 een tekort € 166.000.  
 
Gebouwen. 
 
Uitgangspunt voor de gebouwen is het besluit van 19 mei 2011. 

- de Grote kerk blijft gehandhaafd voor de PGD. 
- de Maranatha-Morgenster zal worden afgestoten. 
- ’t Hoge Licht zal worden gehandhaafd, mits voldaan wordt aan de exploitatie-eis. 
- de Immanuëlkerk zal worden afgestoten, tenzij op 1 september 2013 blijkt, dat het 

exploitatieresultaat  voor de PGD als geheel over de periode 2013-2018 een 
positief resultaat vertoont. 

 
Duidelijk is, dat dit een ingrijpend besluit is voor de PGD . 
 
In de periode 2012/13 zullen de Grote Kerk en de Immanuelkerk gebruikt worden voor de 
zondagse erediensten. 
Daarnaast houdt de HGG haar zondagse ochtenddienst vooralsnog in de 
Morgensterkapel van de Maranatha-Morgenster en de middagdienst in de Grote Kerk. 
De wijkraad De Brug verzorgt op zondagochtend diensten in zowel Nassau Odijckhof als 
in Sparrenheide. 
Ook is de PGD betrokken bij de diensten van Bartiméushage. 
 
De vergaderzalen in alle vier gebouwen worden nog gebruikt voor kerkelijke activiteiten. 
Externe verhuur is in beginsel voorbestemd voor de zalen van Nieuw Salem (Grote Kerk) 
en ’t Hoge Licht. 
 
Om de diversiteit in geloofsbeleving te kunnen blijven faciliteren, zal de PGD de nodige 
creativiteit moeten ontwikkelen om de diverse diensten/vieringen te laten plaatsvinden. 
 
Pastorieën. 
Medio mei 2012 heeft de PGD 2 pastorieën in eigendom. Eén wordt tijdelijk tot 31-12-
2012 verhuurd aan derden. De andere functioneert als pastorie. 
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Communicatie. 
 
De communicatie met de gemeente vindt tot nu toe plaats via: 
  

 De Website van de PGD, met links naar de websites van de beide 
wijkgemeenten. Hierop wordt algemene informatie beschikbaar gesteld. 

 De 2-wekelijkse brief Kerknieuws. Deze is bestemd voor zowel de beide 
wijkgemeenten, de HGG en De Brug als de Nederlandse Protestanten Bond. 
Hiermee wordt actuele informatie verspreid, zoals de  kerkdiensten, pastoraal 
nieuws en dergelijke. 
Er wordt een digitale versie verstuurd naar de leden, die zich daarvoor aangemeld 
hebben. Ook wordt een papieren versie verstuurd naar leden, die daarom hebben 
gevraagd. 

 Per wijkgemeente wordt op de wekelijkse liturgie aanvullende informatie verstrekt. 
Zo nodig worden tijdens de kerkdienst nog mededelingen gedaan. 

 Het voornemen is om een kwartaalmagazine uit te brengen voor de gehele 
gemeente.  
Een werkgroep is bezig met de ontwikkeling hiervan. 

 Ook worden in de moderne communicatie-middelen gebruikt. 
E-mail wordt volop gebruikt voor de uitwisseling van vergaderstukken en het 
ontvangen/verzenden van correspondentie. 
De sociale media, zoals Hyves en Facebook, worden tot nu toe vooral in het 
jongerenwerk benut.  

 In de lokale kranten, Nieuwsbode en Stichtse Courant, wordt informatie over de 
kerkdiensten vermeld.  
Daarnaast worden berichten geplaatst omtrent bijzondere diensten en activiteiten. 
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           Bijlage 1 
 

 
Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg 
   
ALGEMENE KERKENRAAD 
     
  

BESLUIT HERSTRUCTURERING 27 mei 2010 
 
Inleiding 
 
Vanaf de fusie in 2007 spreken wij over de toekomst van de protestantse gemeente in 
Driebergen. Bij de besprekingen is vaak de vitalisering van onze gemeente aan de orde 
gesteld. In de zomer van 2009 hebben de wijkkerkenraden hieraan aandacht gegeven en 
in het voorjaar 2010 hebben stuur/werkgroepen hier nadere invulling aan gegeven. 
Financiële overwegingen spelen eveneens een belangrijke rol. Het College van 
Kerkrentmeesters heeft vanuit haar verantwoordelijkheid becijferingen gemaakt en 
aanbevelingen gedaan. De Algemene Kerkenraad is op grond van de wensen vanuit de 
wijkgemeenten en de financiële overwegingen tot een voorgenomen besluit gekomen 
tijdens de vergadering op 3 mei 2010. Nu zullen de wijkgemeenten gehoord worden, 
waarna op 27 mei in de Algemene Kerkenraad besluitvorming zal plaatsvinden. 
 
1. Vitalisering 
 
Zoals in de inleiding gesteld, is met groeiend enthousiasme nagedacht over vitalisering 
van onze gemeente. Deze gedachten behoeven uiteraard nog nadere uitwerking in de 
tijd, maar wij denken dat goede aanzetten voorhanden zijn. In de bijlagen is een en 
ander nader uitgewerkt: 
- bijlage 1: visie wijkgemeenten Grote Kerk, ’t Hoge Licht, Maranatha-Morgenster; 
- bijlage 2: visie wijkgemeente Immanuëlkerk; 
- bijlage 3: advies werkgroep pastoraat. 
De Algemene Kerkenraad concludeert op basis van de visies van de wijkgemeenten dat 
dit consequenties heeft voor de formatie en de gebouwen. Daarom ambieert de 
Algemene Kerkenraad een formatie zoals genoemd onder punt 2. Rekeninghoudend met 
de beoogde activiteiten door de wijkgemeenten wordt naar een faciliterende huisvesting 
gezocht zoals verwoord onder punt 5. 
 
2. Formatie 
 
Het is de ambitie van de Algemene Kerkenraad de volgende formatie te realiseren: 
- 3 fte. predikanten, die in teamverband werken en mede wijkoverstijgende taken 
   vervullen; 
- 1 fte. jongerenwerker; 
- bijstand pastoraat HGG; 
- medewerkers kerkelijk bureau; 
- kerkmusici; 
- kosters: team van vrijwilligers; 
- ouderenpastoraat en gehandicaptenpastoraat (separate financiering) 
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Nieuwe (meerjarige)contracten zullen alleen dan worden aangegaan indien de 
verwachting bestaat dat de hiermede verbandhoudende personele lasten een adequate 
dekking hebben. Met betrekking tot de predikanten geldt, dat tevens toestemming 
vanuit de landelijke kerk noodzakelijk is. 
Onder punt 4 is de begroting 2013 opgenomen. Op basis van een formatie van 2,5 fte. 
toont de begroting een positief saldo van € 32.000. Indien wordt uitgegaan van de 
hiervoor genoemde ambitie (3+1fte) ontstaat een tekort van € 63.000. Om tot een 
adequate dekking te komen in 2013 is een bedrag van € 63.000 nodig.  
 
 
3. Structuur 
 
In de toekomst zal sprake zijn van een Algemene Kerkenraad en twee wijkkerkenraden. 
Daarnaast worden in beginsel drie secties gevormd: HGG, De Brug, 
Gehandicaptenpastoraat. Op de Algemene Kerkenraad rust ondermeer de 
verantwoordelijkheid de eenheid binnen de Protestantse Gemeente te bevorderen. 
 
De Grote Kerk,’t Hoge Licht en Maranatha-Morgenster vormen een wijk. De 
Immanuëlkerk vormt een wijk. De leden kiezen zelf voor de wijkgemeente of sectie 
waarbij zij willen behoren. Dit kan door de keuze kenbaar te maken aan het kerkelijk 
bureau. 
 
 
4. Financiën 
 
Hierbij zijn de begroting 2010 en twee scenario’s opgenomen met betrekking tot de 
begroting 2013. Hierbij is uitgegaan van één kerkgebouw en een formatie van 2,5 fte., 
respectievelijk  3+1fte (ambitie). 
 

bedragen x 1000 begroting 2010 begroting 2013 begroting 2013

ongewijzigd beleid scenario 3.             1 kerk, 2,5 fte. scenario 4.       1 kerk, 3+1 fte.

Baten

onroerend goed 139 128 128

rente 43 120 120

levend geld 471 383 383

totaal baten 653 631 631

Lasten

kerkgebouwen 243 91 91

pastoraat 376 270 365

kerkdiensten 65 37 37

overige 234 201 201

totaal lasten 918 599 694

Saldo baten lasten -265 32 -63

 
Het College van Kerkrentmeesters heeft deze scenario`s doorgerekend voor de periode 
2013-2017. Het verwacht -op basis van de huidige uitgangspunten- een toename van het 
tekort met ca. € 40.000 per jaar. 
. 
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5. Gebouwen 
 
De Algemene Kerkenraad besluit een onderzoek te laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden voor één multifunctioneel gebouw op één van de bestaande locaties of 
een nieuwe locatie. 
 
Totdat de studie is afgerond vinden geen verkopen van gebouwen plaats en worden 
geen investeringen verricht. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn om dit 
uitgangspunt te heroverwegen. 
 
Een en ander betekent dat in de periode september – december 2010 vier 
kerkgebouwen voor de eredienst beschikbaar zijn: Grote Kerk, Immanuëlkerk, 
Maranatha-Morgenster en’t Hoge Licht. De wijkkerkenraden besluiten - in overleg met 
de predikanten- welke gebouwen  worden aangewezen.   
 
Bij toekomstige besluitvorming over ’t Hoge Licht zullen rendementsafwegingen een 
belangrijke rol spelen. 
 
Voor de HGG zal een ruimte beschikbaar zijn. 
 
 
6. Invoering 
 
De Algemene Kerkenraad zal zo spoedig mogelijk na de besluitvorming en de verkregen 
toestemming van de Classis erop toezien dat de besluiten uitgevoerd gaan worden. Op 
hoofdlijnen wordt hieronder verstaan: 
- met de nieuwe wijkindeling (waaronder de erediensten)wordt met ingang van  
  1 september 2010 een aanvang genomen; 
- instelling door de Algemene Kerkenraad van een commissie die een onderzoek moet  
  verrichten naar een multifunctioneel gebouw. Bij de samenstelling van de commissie 
  zal gebruik worden gemaakt van expertise binnen de gemeente, alsmede extern advies. 
  Rapportage moet rond de jaarwisseling 2010 beschikbaar zijn, zodat aansluitend in het 
  voorjaar een besluit genomen kan worden; 
- benoeming van nieuwe wijkkerkenraden en nieuwe samenstelling Algemene 
  Kerkenraad; 
- bespreking financiële aspecten, waaronder die genoemd in bijlage 4. Vooral dient ook 
  aandacht geschonken te worden aan initiatieven om de inkomsten te verhogen, zodat 
  er ruimte ontstaat voor verdere vitalisering; 
- de te ondernemen stappen zullen in een draaiboek worden opgenomen. 
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           Bijlage 2. 
Besluit Herstructurering Protestantse Gemeente Driebergen. 
 
Op 19 mei 2011 heeft de Algemene Kerkenraad een nader besluit genomen aangaande de 
herstructurering van de Protestantse Gemeente Driebergen. 
Basis hiervoor was het voorgenomen besluit van 31 maart 2011. 
 
 

- beide wijkgemeenten wordt gevraagd op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan, om te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn te komen tot één wijkgemeente, waar diversiteit in 
activiteiten gewaarborgd is; 

- voor genoemd onderzoek een periode van maximaal twee jaar te gebruiken; 
- thans te kiezen voor de Grote Kerk als de ene kerk voor de Protestantse Gemeente Driebergen 

met de mogelijkheid om tijdens de transitieperiode de Immanuëlkerk tijdelijk te gebruiken voor 
de kerkdiensten van de wijkgemeente Immanuëlkerk. 

 
Aansluitend hebben gemeente avonden plaatsgevonden, waar de twee wijkgemeenten gekend en 
gehoord zijn. Voornoemd onderzoek heeft brede steun ontmoet. Met name binnen de wijkgemeente 
Immanuëlkerk bestaat breed bezwaar om thans reeds te besluiten de Immanuëlkerk af te stoten. 
Een visie op gemeente zijn en daarna de keuze voor een gebouw is een belangrijke factor. Adequate 
huisvesting voor jongeren en jong volwassenen, alsmede tijdsdruk spelen mede een rol bij de 
bezwaren. 
 
Besluit. 
 
Op grond hiervan stelt het moderamen voor, met als uitgangspunt het besluit van 27 mei 2010, het 
onderzoek of er mogelijkheden zijn te komen tot één wijkgemeente aan te vangen en binnen de 
gestelde periode van maximaal twee jaar hierover te rapporteren aan de Algemene Kerkenraad. Hiertoe 
zal een stappenplan worden opgesteld, voorbereid gedurende de zomerperiode door een commissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van de twee wijken, zodat in de eerste vergadering van de Algemene 
Kerkenraad na de zomervakantie dit stappenplan kan worden vastgesteld. De voortgangsrapportage zal 
in iedere vergadering van de Algemene Kerkenraad worden besproken. 
 
Ten aan zien van de gebouwen wordt besloten: 

-  Grote kerk: te handhaven ten behoeve van de PGD; 
- Maranatha - Morgenster: met de organisatie die belangstelling heeft getoond de mogelijkheden 

na te gaan voor afstoting, met de mogelijkheid voor een ruimte geschikt voor kerkelijke 
activiteiten; 

- ‘ t Hoge Licht: op korte termijn zicht op vereist rendement; anders afstoten; 
- Immanuëlkerk: besluit tot afstoting, tenzij per 1 september 2013 blijkt dat het exploitatieresultaat 

voor de Protestantse Gemeente Driebergen als geheel, over de periode 2013-2018 een positief 
saldo toont. 

-  gezocht wordt naar een oplossing voor de huisvesting van jongeren en jong volwassenen. 
 
Dit besluit zal in samenhang met het besluit van 27 mei 2010 worden gepubliceerd. In verband met 
vakanties zal publicatie niet eerder kunnen plaatsvinden dan eind juni.  
 
Algemene Kerkenraad 
Hans.Gortemaker, voorzitterCees van der Hoog,scriba 

 



10 
 

           Bijlage 3. 

      BEGROTING 2012 

     TOTAAL 

     

      

 
Begroot 

 

Werkelijk 

 

Begroting 

 
2012 

 

2011 

 

2011 

      BATEN 

     
      Baten onroerend goed 179.200 

 

194.265 

 

189.000 

Rentebaten 36.000 

 

42.544 

 

39.000 

Bijdragen levend geld 465.200 

 

463.592 

 

487.000 

      

 

680.400 

 

700.401 

 

715.000 

      LASTEN 

     
      Lasten kerkgebouwen 186.900 

 

197.186 

 

192.200 

Lasten overige gebouwen 13.700 

 

23.148 

 

24.200 

Pastoraatskosten 330.320 

 

352.233 

 

345.225 

Lasten kerkdiensten 36.950 

 

50.047 

 

55.050 

Nieuwe initiatieven 5.000 

 

0 

 

10.000 

Verplichtingen en bijdragen 42.000 

 

37.479 

 

42.000 

Salarissen en vergoedingen 145.134 

 

136.343 

 

149.000 

Kosten beheer en administratie  55.550 

 

52.760 

 

56.750 

Bankkosten 3.000 

 

2.362 

 

3.000 

Overige baten minus lasten 3.000 

 

2.648 

 

3.600 

 

821.554 

 

854.206 

 

881.025 

      

Saldo baten minus lasten 

-

141.154 

 

-153.805 

 

-166.025 

 


