Verslag gemeentevergadering 23 januari 2018.
Aanwezig: er waren 60 gemeenteleden
1. Opening en inleiding
Ds. R. Silvis opent de vergadering en gaat voor in gebed. Daarna zingen we Lied 275.
G.
1.
2.
3.
4.
5.

Reitsma neemt de agenda door:
Opening en inleiding (R. Silvis en G. Reitsma)
“Sterktes-zwaktes-bedreigingen-kansen” (G. Reitsma)
Financiële vooruitzichten en uitdagingen ( H. van Berkum en C. van der Vlerk)
Samenwerking met buurgemeenten (R. Silvis)
Afsluiting (R. Silvis)

2. “Sterktes-zwaktes-bedreigingen-kansen”
G. Reitsma bedankt allen die een inbreng hebben gegeven aan de invulling van de ‘sterkteszwaktes-bedreigingen-kansen’ analyse. Hij loopt m.b.t. een PowerPoint presentatie de
verzamelende punten door.
3. Financiële vooruitzichten en uitdagingen
H. van Berkum meldt dat de hier gebruikte sheets, aangepaste versies van het beroepingswerk
zijn.
Er is een terugloop van het aantal leden van 1147 in 2015 naar 1058 in2017 ( – 89). De gemeente
ontgroent, de helft van het ledental is 56+.
Hij schets de financiële situatie van 2015 tot 2017. Hierin is te zien dat in 2015 € 88.155 is
ontvangen, in 2016 was dat € 91.648 en in 2017 € 88.903. Het aantal deelnemers was in die jaren
329, 325 en 310.
Uit bovenstaande blijkt dat er een daling is van het aantal deelnemers, de bijdrage per persoon
gemiddeld hoger is geworden maar de opbrengst toch daalt.
Wanneer er naar het totale aantal leden wordt gekeken en het aantal deelnemers aan de
kerkbalans is de conclusie dat niet iedereen meedoet. Het College van Kerkrentmeester gaat
bekijken hoe deelname gestimuleerd kan worden.
Wanneer er naar de cijfers wordt gekeken is te zien dat de groep 56+ tot 96 het meeste
bijeenbrengt en de groep 21 tot 56+ het minst.
De conclusie is:
1. Afname financiële middelen door afname ledental, vooral door verhuizing en sterfte en
nauwelijks nieuwe aanwas
2. Extra afname (en risico) doordat ouderen het merendeel van de jaarlijks bijdragen opbrengen
3. Venlo volgt hiermee het landelijk beeld van de PKN
C. van der Vlerk neemt het over en meldt dat de meerjarenprognose die nu besproken wordt, is
geactualiseerd.
Onder de bijdrage levend geld vallen de kerkbalans en acties exclusief die van de diaconie. De
prognose laat zien dat dit bedrag elk jaar zakt.
Overige baten zijn verhuur Joriskerk en Het Nieuwe Baken en deposito’s. De vorige keer waren
deze hoger omdat daar toen de permanente verhuur van de voorzaal in was opgenomen. De
verhuur is nog niet gelukt, er zijn wel verschillende belangstellende geweest maar deze vroegen
ingrijpende investeringen.
De post lasten bevat de kosten voor de predikant, jeugdwerk, de hypotheek van de pastorie ed.
De post reservering voorzieningen omvat de reservering t.b.v. fondsen. In 2018 is deze post laag
i.v.m. groot onderhoud van het orgel.
Bij het subtotaal is in 2018 een tekort van € 3463 te zien en dit gaat jaarlijks oplopen. De
garantiesubsidie van de Maatschappij voor Welstand vangt dit tekort op tot 2021.
De balansposten betreffen de panden minus de Joriskerk (€ 0,-). De deposito’s vallen ieder jaar vrij
en daarmee wordt de hypotheek op de pastorie afgelost.
De vrije ruimte loopt vanaf 2021 terug en dat ligt onder de landelijke norm voor liquide middelen.
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4. Samenwerking met buurgemeenten
R. Silvis stelt voor om eerst naar de lokale, dan de regionale en dan de landelijke situatie te kijken.
Lokaal
Samenwerking binnen de Raad van Kerken ligt op het vlak van vieringen en diaconaal. De
Jongerenkerk neemt incidenteel deel aan de Raad van Kerken. Zij willen ook graag verbindingen
leggen.
Hoe is dat in de dorpen?
In Baarlo lopen de oecumenische wijkavonden terug.
In Grubbenvorst hebben de parochies het moeilijk. Dit kan een mogelijkheid bieden tot
samenwerken. Het idee is dat de terugloop bij de katholieke kerken sneller gaat dan bij ons.
De vraag wordt gesteld waarom Blerick niet in de Raad van Kerken zit.
R. Silvis concludeert dat er in de Raad van Kerken bijna alleen voorgangers zitten, ook nietvoorgangers kunnen hierin participeren.
Samenwerking met Stichting ’t Groenewold kan op het gebied van aandacht en vorming en
toerusting.
J.A. V. komt regelmatig in de Familiekerk en vindt daar ook een betrokken gemeenschap. We
moeten zoeken naar meer ontmoeting en dat kan tot meer samenwerking leiden. Regelmatig
gezamenlijke vieringen organiseren bv. 4 x per jaar en dan steeds bij een andere deelnemer.
De vraag is hoe samenwerking kan bijdrage aan het oplossen van de zwaktes. Het probleem van
het afnemen van de inkomsten neemt hier niet mee af.
Diaconale samenwerking kan goed want daar zit geen theologische barrière.
Regionaal
Samenwerking met onze Duitse buren is, op hun verzoek, even gestopt in het predikantloze
tijdperk. Dit moet opnieuw worden opgestart. Het streven is om minimaal 2 x per jaar een
gezamenlijke dienst te houden.
Verder zouden we hen kunnen uitnodigen voor activiteiten die met cultuur te maken hebben zoals
de concerten van de stichting Tegenwind.
M. F. meldt dat de gemeente Straelen graag weer contact wil bv. 4 x per jaar.
Mogelijk kunnen we iets leren van onze buren bv. m.b.t. de politiek.
De afstand kan, bij een verhoging van het aantal gezamenlijke diensten, een bezwaar zijn. Een
ophaaldienst kan hiervoor een oplossing zijn.
M. de B. heeft contact met een groep vrouwen in Herungen en daar kunnen nog mensen bij.
Landelijk
We gaan dit jaar van 74 naar 11 classes waardoor de classes veel groter worden.
De vraag wordt gesteld of de classis de gemeente kan dwingen tot samenwerken of zelfs fuseren.
Dat kan, maar dan is er al veel aan vooraf gegaan zoals te weinig ambtsdragers en financiën.
Samenwerken binnen de classis is moeilijk omdat de onderlinge afstand groot is. Er worden wel
ringen gevormd waar ook gemeenteleden aan kunnen deelnemen. Hierin kan samenwerking
gestalte worden gegeven. Hoe precies, dat moet de ring zelf uitzoeken.
Er is ook een werkgemeenschap predikanten Limburg die 4 x per jaar bij elkaar komt.
Op het ogenblik zijn er 5 gemeenten in Noord-Limburg Venray, Venlo, Weert, Roermond,
Maasbracht die meer kunnen samenwerken. Het gaat hierbij niet over gezamenlijke diensten maar
over:
- Iets samen doen of samen organiseren
- Beheerszaken
- Diaconale activiteiten
- Jeugdwerk
- Vorming en Toerusting
- Kerkblad(en) voor de regio
- Overleg over visie en gemeenteprofielen
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Een carrousel van predikanten kan een idee zijn. Verder wordt geopperd om een flyer te maken
waarop alle Protestantse kerken in Limburg staan met openingstijd en diensten. Hierdoor kun je
gemakkelijk naar een andere kerk wanneer je dat wilt.
M.b.t. samenwerking wordt ook Helenaveen genoemd, ligt geografisch praktischer.
Deze vorm van samenwerking heeft niet veel te maken met de vermindering van leden en
financiën maar kan wel mensen stimuleren om mee te doen.
Alleen het delen van een predikant kan geld besparen. Over 4 jaar heeft geen enkele gemeente in
Noord Limburg nog een 100% predikantsplaats. Dan wordt een predikant delen belangrijker.
De vraag is hoe het pastoraal moet wanneer er minder predikanten zijn. Het antwoord is, meer zelf
doen.
Tijdens een dienst kan bv. een telescherm worden gebruikt waardoor de predikant in meerdere
diensten tegelijk voorgaat. Noord Limburg heeft nu 3 fulltime predikanten over 5 gemeenten. In de
toekomst worden dat 5 predikanten over heel Limburg. Zuid Limburg ligt al voor op ons met fusies
tussen gemeenten. Dit is ook de reden waarom de classis aandringt op samenwerking.
Het idee wordt geopperd om de 5 andere gemeenten uit te nodigen om hier over te praten. Vanuit
de classis is het initiatief genomen om de onderwerpen hierboven genoemd door de gemeenten te
laten uitwerken. De gemeente die een onderwerp heeft gekozen nodigt de anderen uit voor een
gesprek. Er zijn dus al verschillende vergaderingen waarbij iedereen is uitgenodigd.
G. Reitsma sluit af met de verwijzing naar onze sterktes en kansen. De mensen die wel komen
stimuleren en inspireren. Het gaat ons om ons geloof te delen. Mensen moeten zich thuis voelen bij
ons.

Hij bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
5. Afsluiting
We sluiten deze gemeenteavond af met het zingen van het lied 257.
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