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Geraakt door God en mensen!
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SAMENVATTING
De Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) is geraakt door God en mensen! Ze heeft geloof in
mensen, hoop voor de toekomst en is daarbij gedreven door Gods liefde.
De PGtW is een veelkleurige, pluriforme gemeente met twee wijkgemeentes: wijkgemeente Lukas en
wijkgemeente Johannes (deze wijkgemeente is sinds Pinksteren 2017 voortgekomen uit de
vereniging van de wijkgemeentes Mattheüs en Markus). Binnen de PGtW wordt ruimte geboden aan
ieder gelovig en twijfelend mens. We willen niet los staan van elkaar, maar in gehoorzaamheid aan
de oproep van de Schrift ‘de ander uitnemender te achten dan onszelf.’ Niemand heeft dé waarheid
in pacht of bezit. Alleen samen kunnen we de diepte, hoogte en lengte van Gods liefde peilen. We
willen samen met één gezicht, geraakt door God en mensen, in de wereld staan en niet alleen naar
binnen, maar vooral naar buiten gericht zijn. Gedreven door zijn liefde. Geraakt door God en
mensen!
Meer dan in de afgelopen beleidsplanperiode hopen we elkaar de ruimte te geven en nieuwsgierig te
zijn naar elkaars beweegredenen en geloof, intern minder te praten over elkaar, maar meer met
elkaar en op die manier het geloofsgesprek voeren. Daarvoor gaan we als kerkenraden ook met
enige regelmaat met elkaar ‘de hei op’.
Evenals vele gemeenten die met ons deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland hebben
we ook in Wageningen te maken met een krimpend ledental en een daarmee samenhangend dalend
inkomen, terwijl de kosten geen neerwaartse spiraal vertonen. Daarom is in juni 2017 besloten om
een van de kerkgebouwen, de Vredehorst, af te stoten. Daarnaast is in augustus 2017 het eigendom
van de historische Grote Kerk in het hart van de stad overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse
Kerken. Zij zal de kerk grondig restaureren en ook het interieur zodanig renoveren en herinrichten
om een goed thuis te kunnen zijn de twee wijkgemeentes van de PGtW: Johannes en Lukas. Ook aan
een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen (zowel financieel alsook in menskracht) zal de
komende jaren nadrukkelijk aandacht dienen te worden besteed.
De activiteiten van de verschillende wijkgemeenten gaan de komende jaren onverminderd en
enthousiast voort: zowel het ‘vieren’ (de kerkdienst en alles wat daarmee samenhangt) van de
gemeente, alsook het ‘leren’ (de catechese, het vormings- en toerustings- en kringenwerk), het
‘dienen’ (met name het diaconale werk, waardoor de PGtW tot in alle vezels van de Wageningse
samenleving zichtbaar en voelbaar is) en het ‘delen’ (het omzien naar elkaar en de communicatie)
zullen daarbij nadrukkelijk permanent de nodige aandacht verkrijgen. Met name aan het punt van de
communicatie en aan het studentenwerk zal in de komende beleidsplanperiode meer aandacht
worden besteed.
De AK zal zich vooral ook inhoudelijk bezinnen op de koers van de PGtW in de komende jaren en zorg
dragen voor de onderlinge ontmoeting tussen ambtsdragers en leden van de twee wijken. Door een
strak werkplan te volgen zal hij de vinger consequent aan de pols houden om het kerkenwerk in
protestants Wageningen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
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I.

Protestantse Gemeente te Wageningen: missie en visie

Protestants
De Protestantse Gemeente te Wageningen (in het vervolg PGtW) maakt deel uit van de Protestantse
Kerk in Nederland en is in januari 2007 ontstaan door vereniging van de Hervormde Gemeente te
Wageningen en de Gereformeerde Kerk te Wageningen. De PGtW bestaat uit twee wijkgemeentes:
Johannes en Lukas.
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het
1
goede nieuws van Gods liefde horen en delen . In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond
het evangelie van Jezus Christus. Ze verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst – in
geloofsbelijdenis, kerkorde en in haar visienota. Ze leeft als ‘Jezusbeweging’ van genade en is getuige
van dit geschenk. Ze ‘vertelt’ ervan door verkondiging, pastoraal werk, vorming en toerusting,
diaconaat, zending en solidariteit met de naaste. Op zondag en alle dagen van de week. In de
samenkomst van de (eigen) gemeente en midden in de wereld. Met lef en vindingrijkheid.
Protestantse Gemeente te Wageningen: veelkleurig
Dat beoogt ook de PGtW en ze wordt binnen de eenheid van de kerk gekenmerkt door een grote
verscheidenheid. Naar analogie van de delta van de Rijn – waaraan de stad Wageningen ligt – kent
ze verschillende stromingen. In Jezus Christus weten we ons echter allen kinderen van één en
dezelfde Vader en accepteren, respecteren en waarderen we elkaar. Omdat we alleen samen in staat
zijn de lengte, breedte en hoogte en diepte van Gods liefde in Christus (Ef. 3,18) te peilen. We gunnen
elkaar de ruimte van een meerstromenland, in onderlinge verbondenheid. We willen niet los staan van
elkaar.
De PGtW wil een schuilplaats zijn én een stad op de berg, een kerk met power, tegendraads en in
verbondenheid zichtbaar in de wereld, een baken in de tijd. Ze wil ruimte bieden aan alle mensen die
een beroep doen op de kerk, zowel voor iedereen van binnen (de verschillende eigen wijkgemeenten)
als naar buiten toe. Ze wil troost en perspectief bieden in het spoor van de eeuwenlange traditie van
de Kerk, open naar de wereld, missionair en diaconaal gericht zijn en ruimte en aandacht hebben voor
elkaar. Ze is geraakt door God en mensen. Ze heeft geloof in mensen, hoop voor de toekomst en
wordt gedragen en gedreven door Gods liefde.
De bovengenoemde verschillende stromingen (zie voor nadere typeringen van de wijkgemeenten de
2
beleidsplannen op de website van de PGtW ) behoren tot dezelfde ene geloofsgemeenschap
waarbinnen de ‘één de ander uitnemender acht dan zichzelf’ (Phil. 2, 5). We gaan in respect met
elkaar om, zijn trots op en nieuwsgierig naar elkaar. De gemeenschappelijke bron waaruit wij putten is
de liefde van God in Jezus Christus. In het perspectief van Zijn Koninkrijk van gerechtigheid en vrede
willen wij in het cultureel en maatschappelijk eveneens zeer veelkleurige Wageningen een gastvrije,
dienstvaardige en uitnodigende kerkelijke gemeenschap zijn. We zijn als een dienstvaardige kerkelijke
gemeente naar buiten gericht, present en zichtbaar in de burgerlijke samenleving, door ons diaconaal
handelen alsmede door missionaire activiteiten, waar mogelijk in oecumenisch verband. We zijn als
heel verschillende gemeenteleden aan elkaar gegeven (we hebben elkaar niet uitgekozen) en zijn
daarom op elkaar aangewezen. Hoe verschillend we ook mogen zijn, we staan met één gezicht naar
buiten toe in de samenleving. Samen staan we sterk. Eeuwenlang en wereldwijd zijn we verbonden
met God, met elkaar en met de wereld. Als navolgers van Christus op weg naar het beloofde land, het
Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. In geloof, hoop en liefde. Geraakt door God en mensen!

1
2

Bron: website PKN onder missie en visie Protestantse Kerk, zie www.pkn.nl
www.pg-wageningen.protestantsekerk.net
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II.

Korte terugblik op de uitvoering beleidsplan 2010-2015

Doelstellingen
In het beleidsplan 2010-2015 werden de volgende doelstellingen genoemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De opbouw en organisatie van onze gemeente (samenwerking bevorderen)
Het geloofsgesprek bevorderen
Gemeenschap vormen en de onderlinge band onderhouden en verstevigen
Aanwezigheid en dienstvaardigheid in de samenleving
Vergroten aanwezigheid PGtW in de Wageningse samenleving
Duidelijke en aansprekende publiciteit

De Algemene Kerkenraad (voortaan AK) is zich bewust van zijn taak, probeert verbindend op te
treden en de wijkgemeenten elkaar te laten versterken. Toch zijn de ambitieuze doelstellingen zoals
hierboven genoemd slechts gedeeltelijk gehaald. De al enige jaren teruglopende financiële middelen
speelden daarbij een grote rol, evenals het vooruitschuiven van een besluit om het aantal
kerkgebouwen te reduceren. De onderlinge communicatie liet soms te wensen over, waardoor
misverstanden regelmatig de kop opstaken en de wil om echt samen te werken onvoldoende was. Te
weinig werd er ‘nieuwsgierig’ geluisterd naar elkaars diepere motieven, verlangens en overtuigingen.
Tekenen van hoop
Dit neemt niet weg dat er ook verschillende dingen goed gelukt zijn en er hier en daar tekenen van
hoop zijn opgericht. Er is (sinds 2007) één gezamenlijk college van kerkrentmeesters (CvK) en de
laatste jaren ook één gezamenlijke diaconie (CvD, sinds 2013), waarvan de activiteiten zichtbaar zijn
tot in alle onderdelen van de Wageningse samenleving en waarbinnen goed wordt samengewerkt.
Aan het jeugdwerk is veel aandacht besteed, er is een netwerk van 30-ers ontstaan, het
ouderenpastoraat heeft zich verder ontwikkeld en het gemeenteleven heeft hier en daar nieuwe
impulsen gekregen. De integratie van de beide wijkgemeenten Mattheüs en Markus heeft grote
vorderingen gemaakt en heeft geresulteerd in de vereniging tot wijkgemeente Johannes. In
beroepingswerk wordt in goede harmonie samengewerkt binnen de wijken en in de Kerstnacht wordt
gezamenlijk de eredienst gevierd. Met enige regelmaat zijn er ook echte wederzijdse ontmoetingen en
geloofsgesprekken. Maar dit elkaar de ruimte geven, nieuwsgierig zijn naar elkaars beweegredenen,
elkaar actief opzoeken en de nieuwsgierigheid in elkaar stimuleren kan (nog) verbeterd worden. We
verplichten onszelf om minder te praten over en meer met elkaar! Ook kan er meer gebeuren aan
gezamenlijke activiteiten op het gebied van het jeugdwerk, kan de afstemming inzake het
studentenwerk verbeterd worden en kunnen gezamenlijke activiteiten in het kader van Vorming en
Toerusting verder worden ontwikkeld. Communicatie en PR dient de komende jaren ook meer
aandacht te krijgen. Ook daar liggen kansen om elkaar te versterken en samen op te trekken.
Knelpunten
Eind 2015 is er op verzoek van de Algemene Kerkenraad door ds. G.J. Wisgerhof een
knelpuntenanalyse gemaakt, waarbij de volgende punten als belangrijkste genoemd (en breed
herkend) werden: omgaan met modalitaire verschillen binnen het tweestromenland, onvoldoende
communicatie, onduidelijke rolverdelingen, gebrek aan transparantie en onvoldoende
besluitvaardigheid. Mede door het aantrekken van een interimpredikant zou er aan bovengenoemde
punten gewerkt dienen te worden en tevens een nieuw beleidsplan worden ontwikkeld. In de persoon
van ds. H.J.Oortgiesen is hier in 2016, samen met alle wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad,
aan gewerkt en ligt het beleidsplan voor de komende jaren nu voor. Hiervoor werden verschillende
sessies gehouden en oefeningen gedaan tijdens de vergaderingen van de AK en enkele zogenaamde
‘hei-dagen’ en bijeenkomsten georganiseerd. De AK zal de komende jaren het inhoudelijke gesprek
over visie en beleid entameren en de gezamenlijke bezinning op de koers van de PGtW stimuleren
(zie verder hoofdstuk IV en V).
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III.

De PGtW in getallen

Financiën
Getallen tellen niet alleen, maar vertellen ook. Daarom in dit onderdeel de belangrijkste gegevens
over het huidige ledenaantal van de PGtW en een prognose van de ontwikkeling ten aanzien van het
ledenbestand in de komende jaren. Tevens een kort overzicht van de financiële situatie, een
samenvatting van de begroting 2017 en (in bijlage) een meerjarenbegroting voor de komende jaren.
Deze meerjarenbegroting is sluitend gemaakt door beduidend minder dan noodzakelijk voor groot
onderhoud te reserveren en geeft dus een (veel) te rooskleurig beeld. Het krimpende budget zal zo
eerlijk mogelijk verdeeld dienen te worden over de verschillende wijkgemeenten (zie verderop). Met
het voorgenomen besluit tot verkoop van het kerkgebouw Vredehorst en de overdracht van de Grote
Kerk is nog geen rekening gehouden. Op grond van het beschikbare budget per wijkgemeente kunnen
er (naast de onbetaalde - én onbetaalbare! - vrijwilligers) betaalde professionals worden aangesteld.
De keuzes die daarin gemaakt worden wordt in grote mate overgelaten aan de wijkkerkenraden in
samenspraak met de AK.
Ledental
De PGtW had op 1-1-2017 in totaal 3778 leden (zie overzicht). Het aantal pastorale eenheden
bedraagt per 1-1-2017 2629. Verdeeld over de verschillende wijkgemeenten betreft dat het volgende
beeld en de volgende aantallen:
Overzicht van ingeschrevenen per 1 januari 2017

Belijdende leden
Doopleden
Overig
totaal
Pastorale eenheden

Lukas
Markus Mattheüs
927
260
278
1091
377
387
226
116
116
2244
753
781
1553

556

520

PGtW
1465
1855
458
3778

6

2629

De prognose voor de ontwikkeling van het ledenbestand in de komende jaren vertoont bij ongewijzigd
beleid ook een krimpend beeld, die de landelijke trend volgt. Zie ook de prognose aantal gevers in de
komende jaren in bijlage 2.
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Begroting 2017
De exploitatie begroting voor 2017 is hieronder samengevat en ziet er vergeleken met de rekening
van 2015 en 2016 als volgt uit:

begroting 2017

rekening 2016

rekening 2015

totaal baten

€
€
€
€
€
€
€

59.250
74.200
10.000
451.177
25.579
620.206

€
€
€
€
€
€
€

47.452
119.524
26.034
487.444
25.107
705.561

€ 53.376
€ 78.174
€
-302
€ 480.783
€
€ 26.864
€ 638.895

totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.210
4.152
272.243
25.070
33.744
140.504
21.026
11.900
535.848

€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.430
2.300
276.282
24.292
35.620
144.650
25.756
11.257
543.586

€ 25.306
€
2.989
€ 264.971
€ 22.525
€ 34.874
€ 138.203
€ 22.502
€ 10.907
€ 522.278

Saldo baten - lasten

€

84.358

€

161.975

€ 116.617

82.500
100
1.500
84.100

€

78.000

totaal

€
€
€
€

€
€

-5.534
72.466

€ 120.000
€
74
€ -1.704
€ 118.369

Resultaat

€

258

€

89.509

€

baten
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Subsidies en bijdragen

lasten
Lasten kerkelijke gebouwen
Lasten overige eigendommen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten/bankkosten

Dotaties aan voorzieningen
Begraafplaatsen
Overige baten en lasten

7

-1.752

De meerjarenbegroting voor de jaren 2017-2022 is als bijlage 1 bijgevoegd en vertoont zoals
genoemd een te rooskleurig beeld. Bij voldoende reservering voor (groot) onderhoud zouden de
tekorten zeer snel oplopen tot onverantwoorde proporties. Door het dalende aantal leden, de dalende
inkomsten van Kerkbalans en de lage rentestand zal het aantal pfte’s steeds meer onder druk komen
te staan. Zie bijlage 2 prognose gevers .
Eerlijke verdeling van de middelen
De AK streeft naar een optimale transparantie inzake de financiën van de gemeente, zowel naar de
inkomsten- als naar de uitgaven/kostenkant. De huidige verdeling van de middelen - die reeds een
aantal jaren oud is - gaat uit van een verdeling wat betreft het aantal pfte’s beroepskrachten
(predikanten en kerkelijk werkers) van 2,4 (voor Lukas) - : 1,4 (voor Johannes). Het is goed om als
wijkgemeenten samen te bekijken of deze verhouding in stand kan blijven in de komende jaren. In
bijlage 3 wordt een voorstel gedaan voor een traject ter voorbereiding op het maken van een keuze
inzake een realistische en eerlijke verdeling van de beschikbare middelen voor de komende jaren, zo
mogelijk in het begrotingsjaar 2018. Daarbij zal ook gekeken worden of er op meerdere terreinen
samenwerking mogelijk is met de inzet van de pfte’s.
Het CvK probeert in overleg met de wijkkerkenraden de kerkelijke bijdragen te (doen) verhogen door
tijdens de jaarlijkse actie Kerkbalans de aandacht van de gemeenteleden te vestigen op de keiharde
noodzaak van een structurele verhoging van de vrijwillige bijdrage.
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Grote Kerk
De PGtW heeft op dit moment nog een ruim vermogen. Een deel daarvan is, zoals hierboven
aangegeven, aangewend als bruidsschat voor de Grote Kerk, bij overdracht aan de Stichting Oude
Gelderse Kerken (SOGK). De Grote Kerk wordt de komende jaren gerestaureerd en gerenoveerd voor
een optimaal gebruik van wijkgemeente Johannes, de maandelijkse middagdiensten van de
wijkgemeente Lukas en voor gebruik door derden.
Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds Kerkelijk Leven van de PGtW beschikt over een vermogen, dat statutair kan
worden ingezet voor (kortlopende) innovatieve doelen. De wijkkerkenraden en/of Algemene
Kerkenraad verzoeken dit fonds regelmatig om een substantiële bijdrage te verlenen aan
vernieuwende projecten ten bate van de verdere opbouw van de (wijk)gemeente(n).
Gebouwen
De PGtW bestaat uit twee wijkgemeenten en is in bezit van twee kerkgebouwen (Vredehorst en
Bevrijdingskerk). In juni 2017 is in de AK besloten dat er twee vierplekken binnen de PGtW blijven: de
Grote Kerk en de Bevrijdingskerk. Ook is besloten dat de Vredehorst zal worden afgestoten.
Daarnaast bezit de PGtW twee pastorieën en het Dienstgebouw (Markt 17). De gebouwen zijn niet het
eigendom van de individuele wijkgemeenten, maar van de totale PGtW.

IV.

Activiteiten van de gemeente - beleidsvoornemens

8

Al vele jaren worden de verschillende activiteiten van een kerkelijke gemeente gerubriceerd in een
viertal herkenbare onderdelen van het kerkenwerk: vieren, leren, dienen en delen, waarbij voor elk
onderdeel jaarlijks beleidsvoornemens worden geformuleerd. Daarnaast in dit hoofdstuk specifieke
aandacht voor de missionaire presentie (met name van en rondom de Grote Kerk) en het
studentenpastoraat.
Vieren
Het vieren heeft betrekking op de invulling van de eredienst, waarin het hart klopt van het
gemeentezijn. In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar en wordt de lofzang
gaande gehouden. Woord en Sacrament (als een onlosmakelijke eenheid in de kerkelijke traditie)
spelen in de protestantse eredienst een grote rol, wat in de liturgie van onze kerk tot uitdrukking wordt
gebracht. Accentverschillen krijgen daarin overigens alle ruimte, wat ook zichtbaar wordt in de
verschillen tussen Lukas en Johannes. Zie hiervoor verder de beleidspannen van de bestaande
wijkgemeenten. De AK hoopt dat er meer sprake zal zijn van wederzijds kerkbezoek met het oog op
elkaar beter leren kennen en zal dat waar mogelijk ‘promoten’. Ook zijn er enkele gemeenschappelijke
(centrale) diensten voor alle wijkgemeenten: de jaarlijkse Kerstnachtdienst, de zendingsdienst en
jaarlijks één of meer themadiensten met een gezamenlijke orde van dienst. In de komende
beleidsplanperiode zal gekeken worden naar mogelijke uitbreiding van het aantal gemeenschappelijke
centrale diensten, b.v. twee in plaats van één themadienst per jaar, op oudejaarsavond,
nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag.
Leren
Het thema leren krijgt vooral aandacht in het werk van Vorming &Toerusting (bij Lukas) en het
kringenwerk (bij Johannes), waarbij in velerlei vormen aandacht wordt gegeven aan ontwikkelingen in
kerk en wereld en/of bezinning hierop. Vanuit de wijkgemeente Johannes wordt het leren (meer)

Versie 30-10-2017

Pagina 8

vanuit de kerkenraad gestimuleerd en vanuit de wijkgemeente Lukas is de commissie V&T
verantwoordelijk voor het invullen van het programma. De vakantiebijbelweek (een missionaire
activiteit van de wijkgemeenten Johannes) staat ook open voor deelnemers uit de wijkgemeente
Lukas en buitenkerkelijke jongeren. Het beleidsvoornemen op het terrein van het thema leren is het
gezamenlijk aanbod van activiteiten (groothuisbezoek, buurtbijeenkomsten, boekbesprekingen etc.)
vooraf geheel af te stemmen en de samenwerking verder uit te bouwen. Het aanbod van de
verschillende wijkgemeenten zal centraal bekend worden gemaakt, via website, kerkblad Om de Kerk,
weekbrieven etc. en openstaan voor leden van alle wijkgemeenten. Het catechese aanbod wordt
wijksgewijs opgezet. Er zullen door (het moderamen van) de AK plannen worden ontwikkeld voor
gezamenlijke wijkavonden en activiteiten. Om gemeenteleden kennis te kunnen laten nemen van de
onderlinge verschillen, ervaringen te delen en elkaar te bevragen en te inspireren zullen de
predikanten één keer per jaar samen een preek schrijven en een orde van dienst ontwerpen, opdat
gemeenteleden elkaars diensten kunnen bezoeken of beluisteren en over het thema gezamenlijk in
gesprek raken o.l.v. de betrokken predikanten. De AK zal dit geloofsgesprek faciliteren en promoten.
Wat samen kan zal samen gedaan worden: de ontmoeting, de dialoog zal gestimuleerd worden.
Dienen
Onder de noemer dienen wordt als eerste het werk van de diaconie gerekend. In het diaconaat gaat
het om de sleutelwoorden barmhartigheid en gerechtigheid. Met andere woorden: helpen waar geen
helper is en werken aan het recht voor de arme, de zwakke en de vreemdeling. De taken van de
diakenen worden in de kerkorde van de Protestantse Kerk nadrukkelijk beschreven in ord. 3-11, terwijl
de taak van het gemeentelid op dit terrein eveneens nadrukkelijk wordt benoemd. Binnen de diaconie
van de PGtW wordt intensief samengewerkt tussen en voor de verschillende wijkgemeenten op de
verschillende terreinen zoals genoemd in bovengenoemde ordinantie.
Als beleidsvoornemens voor de voorliggende beleidsperiode heeft de diaconie de volgende
speerpunten geformuleerd:
-

9

Werken aan bewustwording dat de gehele gemeente ‘diaken’ is;
Voor het diaconaat meer samenwerking zoeken met hulporganisaties buiten de PGtW;
Stimuleren om als gemeente meer aandacht te geven aan het Bijbelse thema gerechtigheid
en het onderhouden van de schepping;
Meer aandacht voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers;
Meer aandacht voor de financiën van de diaconie (o.a. meer gerichte collecten ter verhoging
van de opbrengst)
Werken aan meer zichtbaarheid in de Wageningse samenleving in diaconale/missionaire zin

(zie verder het beleidsplan van de diaconie)
Onder het dienen - maar ook onder delen - kan ook het individuele pastoraat en het buurtwerk
(Ontmoet Elkaar Groepen) genoemd worden. Deze Ontmoet Elkaar Groepen worden boven-wijks
georganiseerd. Waar mogelijk zal de samenwerking worden gezocht en gestimuleerd.
Delen
Op het terrein van de communicatie zijn er nog verbeterpunten te behalen met het oog op een
optimale communicatie met en voor alle leden van de PGtW. (Het moderamen van) de AK zal begin
2018 de commissie publiciteit/PR nieuw leven inblazen met de opdracht een nieuw communicatieplan
te ontwerpen en daar na accordering van de AK uitvoering aan te geven. Daarbij wordt in ieder geval
gedacht aan:
-

een onderzoek of Om de Kerk bij alle gemeenteleden kan worden bezorgd (en/of het aantal
abonnees te doen verhogen)
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-

onderzoeken of en hoe een gemeente-brede weekbrief kan worden ontwikkeld (zonder een
negatieve invloed op het aantal abonnees van Om de Kerk)

-

het optimaal benutten van de digitale middelen, zoals app of digitale weekbrief

-

het toegankelijker maken van de website
-

te werken aan een uniforme huisstijl

-

meer PR naar de burgerlijke gemeente en samenleving over de activiteiten van de PGtW
(met name die rond de Grote Kerk in het hart van Wageningen – zie verderop)

Missionaire presentie van de Grote Kerk
Binnen de gegeven omstandigheden was de enige oplossing om de Grote Kerk te behouden in het
hart van de Wageningse samenleving, in het hart van de stad en haar geschiedenis, als een stenen
getuigenis van het evangelie van Jezus Christus, de overdracht aan de Stichting Oude Gelderse
Kerken (SOGK). Dat geeft ook nieuwe culturele mogelijkheden, waardoor de Grote Kerk een
ontmoetingsplek van velen kan worden. We hebben als PGtW de plicht om deze historische kerk voor
het nageslacht te bewaren voor de eredienst. Dat kan door de genoemde overdracht aan de SOGK.
Dat biedt tevens de mogelijkheid om er naast de reguliere eredienst ook kleinere en grotere vieringen
te (blijven) houden, zoals rouw- en trouw-, vesper- en cantatediensten, etc. In de komende
beleidsplanperiode is deze missionaire presentie een belangrijk aandachtspunt en zullen de volgende
beleidsvoornemens (al dan niet in gezamenlijke uitvoering met anderen en/of beraad) de nodige
aandacht ontvangen:
-

De vespers van wijkgemeente Lukas voor iedereen
De Kerstnachtdienst in de Grote Kerk onder verantwoordelijkheid van de AK
Instandhouding van activiteiten op koopzondagen in de Grote Kerk (b.v. muzikale activiteiten,
fotoreportages over wijkwerk e.d.)

Studentenwerk
De PGtW wil gemeente zijn voor al haar leden, en ziet het dus als ook als haar taak om te zien naar
studenten met een protestantse levensovertuiging of achtergrond die in Wageningen wonen of
studeren. Het gaat daarbij om studenten van de WUR, of studenten die in Wageningen wonen maar
elders studeren. De namen en adressen van studenten die naar Wageningen verhuizen worden
aangeleverd via de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) aan het LRP (landelijke ledenregistratie
van de PKN). Studenten vanuit een Hervormde Gemeente worden vervolgens ingedeeld bij Johannes,
terwijl de studenten vanuit een Gereformeerde Kerk of PKN gemeente worden ingedeeld bij Lukas.
In het verleden beschikten de voorlopers van de PGtW over één studentenpredikant die zich (toen ook
al oecumenisch) bezig hield met de WUR studenten. Door het internationaliseren van de
studentenpopulatie en de zich ontwikkelende opvattingen in de samenleving en aan de WUR over het
wereldburger zijn veranderde het karakter van het studentenpastoraat. Aan de huidige Stichting
Student Platform and Chaplaincy zijn vanuit de PKN een 0,5 kerkelijk werker en een 0,5 predikant
verbonden. De kosten van de kerkelijk werker komen voor 80% t.l.v. de landelijke Protestantse Kerk in
Nederland en 20% t.l.v. de PGtW (0,1 fte).Per september 2019 stopt de landelijke bijdrage van de
PKN voor de kerkelijk werker en zal er nog één studentenpastor van de PKN zijn in Wageningen. De
PGtW wil de komende jaren met een werkgroep en gebruik makend van de kennis van Spectrum
onderzoeken hoe we het contact met studenten opnieuw kunnen vormgeven en hoe we kunnen
blijven bouwen aan (nieuwe) relaties met studenten.
Binnen de Beleidsplanperiode zijn de belangrijkste doelstellingen in samenwerking met Spectrum:
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Contact proberen te leggen met de studenten die in ons LRP systeem voorkomen (door het
bezoekwerk van de wijkkerkenraden);
Contacten onderhouden met studentenverenigingen met een protestants-christelijke
signatuur, zoals o.a. CSFR, IFES en ICHTUS (door de hieronder genoemde PGtW-werkgroep
die verantwoordelijk is voor het studentenwerk);
Het formeren van een werkgroep ‘Studenten en de PGtW’ (de werkgroep zal in 2018 een
taakstelling ontwikkelen in overleg met de AK, met daarin o.a. wat de PGtW wil betekenen
voor studenten en wat de verwachtingen over en weer zijn);
Samenwerking zoeken met andere kerkelijke gemeentes in Wageningen en kijken waar
samenwerking in het studentenwerk mogelijk is
Duidelijkheid verkrijgen over wat er in het Studentenpastoraat en de wijkgemeenten van de
PGtW gebeurt ten aanzien van studenten (zal door genoemde werkgroep worden
geïnventariseerd in 2018);
Het over en weer (met name binnen de PGtW) bekend maken van de verschillende
activiteiten voor de doelgroep studenten (door de eerder genoemde werkgroep);
Bij voorkeur als wijkgemeentes gezamenlijk presenteren op (introductie)markten en dagen
(continueren van de reeds ingezette weg);
Het zo mogelijk betrekken van geïnteresseerde studenten bij bestaande activiteiten van de
PGtW, zoals kerkdiensten, catechese, V&T, enz. (doorgaan op en zo mogelijk uitbouwen van
de reeds ingezette weg; coördinatie door de genoemde werkgroep).;
Minimaal twee keer per jaar overleg tussen Spectrum en (het moderamen van) de AK en de
genoemde werkgroep over de voortgang van de werkzaamheden

De PGtW is vertegenwoordigd in Spectrum door twee personen vanuit de PGtW. Zij zullen elkaar
onderling voortdurend op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten binnen de PGtW op het
terrein van de studenten. De PGtW blijft ook verantwoordelijk voor studenten die elders studeren en
nog thuis wonen.
De genoemde werkgroep legt jaarlijks een werkplan voor aan de AK. (zie verder voor de uitvoerende
werkzaamheden ook het werkplan studentenpastoraat)
Ook het jeugdwerk van de verschillende wijkgemeenten moet hier genoemd worden. In beide
wijkgemeenten wordt gewerkt met en aan een beleidsnotitie ten aanzien van het jeugdwerk en waar
mogelijk wordt samengewerkt (o.a. t.a.v. de vakantiebijbelweek).
Interkerkelijk werk: KerkNet
De verbondenheid met andere kerken krijgt in Wageningen gestalte door de activiteiten van KerkNet,
die via de website etc. haar activiteiten bekend maakt. Waar mogelijk zullen in de komende
beleidsplanperiode deze worden uitgebreid. KerkNet is door een vaste persoon met adviserende stem
permanent vertegenwoordigd in de AK.
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V.

Organisatie

Kerkorde
Conform de kerkorde van onze Protestantse Kerk heeft elke wijkgemeente een wijkkerkenraad en
daarnaast een overkoepelende Algemene Kerkenraad (zie o.a. Ord. 2-16-2 en 4 t/m 10 en 4-9-4).
Naast deze kerkenraden is er een (centraal) college van diakenen en een (centraal) college van
kerkrentmeesters.
Algemene Kerkenraad
Conform Ordinantie 4-9-4 zijn aan de algemene kerkenraad (voortaan AK) de volgende taken
toevertrouwd:
-

-

Het overleg met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de delen in het
geheel van de gemeente en de uitvoering van het werk dat in overleg aan de AK wordt
toevertrouwd;
Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar dat nodig
is om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende kerkelijke verscheidenheid;
De vermogensrechtelijke aangelegenheden;
Datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en gesalarieerde
medewerkers.

In Ordinantie 4-9-2 wordt de samenstelling van en de afvaardiging naar de AK geregeld. De AK
bestaat (aan de hand van een door de AK opgesteld rooster) in ieder geval uit ten minste twee
predikanten, drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. Als de preses
en/of de scriba als boventallige leden verkozen zijn door de AK blijven zij gedurende hun hele
ambtstermijn in functie (geen jaarlijkse verkiezing meer met ingang van 1-1-2013).
Het moderamen van de AK heeft tot taak de vergaderingen van de AK voor te bereiden (zie Ord. 4-83), waarbij ook het doen van voorstellen aan de AK behoort. Dit met het oog op een goed verloop van
de vergaderingen. Het moderamen zal de komende jaren een jaarplanning maken voor inhoudelijke
Werkplan 2018 e.v.
Op de verschillende genoemde terreinen zal door de verantwoordelijke gremia jaarlijks een werkplan
worden ontwikkeld en zullen deze werkplannen worden geëvalueerd in het daartoe verantwoordelijke
gremium en samen met hen op de AK. Wat betreft het werkplan van de AK wordt verwezen naar de
aparte bijlage.
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Bijlage 1 Meerjarenbegroting

13
Bijlage 2 Prognose gevers

Prognose aantal gevers van PGtW.
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Bijlage 3 Heroverweging verdeling budget
In de notitie ‘Inventarisatie knelpunten Protestantse Gemeente te Wageningen’ van ds. G.J.
3
Wisgerhof wordt gesproken over de wenselijkheid van transparantie op financieel gebied,
taakstellende deelbegrotingen en financiële solidariteit.
Aan dit punt zal in 2018 nadrukkelijker dan voorheen aandacht dienen te worden besteed in het kader
en op grond van het eerder ingenomen standpunt van ‘eerst stenen, dan mensen’. Uitgaande van het
gegeven dat we samen gemeente zijn zullen er criteria vastgesteld dienen te worden voor een eerlijke
verdeling van de beschikbare financiële middelen, alsook voor de inzet van de beschikbare
menskracht. Daarom zal in 2018 met name aandacht besteed worden aan de volgende onderdelen
betreffende dit punt:
1) De AK geeft het CvK (met het oog op de objectiviteit liefst in samenwerking met de
gemeenteadviseur Kerkbeheer/RCBB) de opdracht om uiterlijk voor 1 juni 2018 een volledig
overzicht te geven van de baten en lasten van de diverse wijkgemeenten en hierover in
verband met de gewenste transparantie gezamenlijk te communiceren in Om de Kerk;
2) De AK verzoekt het CvK (eveneens in goed overleg met de gemeenteadviseur
Kerkbeheer/RCBB) voor 1 juli 2018 te komen met een voorstel van een voor alle wijken
rechtvaardige en aanvaardbare verdeelsleutel wat betreft het aantal pfte’s, dan wel een
vastgesteld pastoraal budget per wijkgemeente voor de jaren 2018 - 2021 en dit aan de AK
voor te leggen;
3) De AK zal uiterlijk in september 2018 op grond van het onder 2) genoemde de criteria voor
een voor iedere wijkgemeente aanvaardbare verdeelsleutel vaststellen voor de komende
jaren.
Wat betreft het budget per wijkgemeente dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met alle
mogelijke ter zake doende verschillende componenten, zoals inkomsten en uitgaven van de
verschillende wijkgemeenten, het aantal pastorale eenheden, het gemiddelde tussen het aantal
pastorale eenheden (die bijdragen) en de bijdragen zelf, de historische ‘inbreng’ in het vermogen, de
leeftijdsopbouw van de wijkgemeenten, de visie op het pastoraat, financiële solidariteit, de behoefte
van de verschillende wijkgemeenten, werklast, etc. etc. De AK zal ook hierover het inhoudelijke
gesprek entameren.

3

Zie notitie punt 2, met name de punten 2.3, 2.4 en 2.5 op pagina 3
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