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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). De plannen die we daarin
beschrijven zijn bedoeld om onze gemeente te vitaliseren en met het oog op de toekomst te
bestendigen en te vernieuwen. We hebben er alle vertrouwen in dat de plannen en de mogelijkheden
die in dit beleidsplan worden beschreven door de gemeente worden opgepakt en dat we het beoogde
doel met vereende krachten en stap voor stap kunnen bereiken. We merkten in de afgelopen periode
naast besef van urgentie, grote betrokkenheid, groeiende saamhorigheid en openheid voor nieuwe
perspectieven.
Dit beleidsplan staat voor een belangrijk deel op de schouders van de beleidsnotitie ‘Het geloof is voor
iedereen’ dat de beleidscommissie in opdracht van de algemene kerkenraad in 2013 schreef. Deze
notitie werd in grote lijnen door de algemene kerkenraad als richtinggevend aanvaard en daarna in de
gemeente besproken. Die bespreking leidde er toe dat de voorstellen aangaande ‘leiding en bestuur’
werden aangepast. In de vergadering van de algemene kerkenraad op 7 juli 2014 konden de resultaten
van deze bespreking als besluiten worden toegevoegd aan de reeks van besluiten die eerder al in
oktober 2013 aangaande de toekomst van onze gemeente werden vastgelegd.
Deze besluiten zijn de maatgevende teksten. Indien er verschil van interpretatie ontstaat tussen de
tekst in dit beleidsplan en die uit de in bijlage opgenomen besluiten, zullen de teksten van de
besluiten leidend zijn.

Dit alles maakte de weg vrij om de beleidsnotitie ‘Het geloof is voor iedereen’ op basis van de
bovengenoemde besluiten te herschrijven tot een beleidsplan voor de PGA voor de periode 2014-2018.
Belangrijk daarbij is te vermelden dat dit beleidsplan voor de uitdagingen ‘verdiepen’, ‘verbinden’ en
‘verbreden’ wel concrete suggesties doet, maar dat die nog niet kunnen worden aangemerkt als
beleidsvoornemens. De algemene kerkenraad zal deze suggesties aan de verschillenden organen
(wijkkerkenraden, colleges, werkteam, taakgroepen) voorleggen, met de vraag deze suggesties te
overwegen, en zo mogelijk, al dan niet met eigen toevoegingen, in hun beleidsplan / werkdocument
op te nemen.
De beleidsvoornemens die bij de uitdaging ‘veranderen’ worden genoemd zijn inmiddels in de
algemene kerkenraad vastgesteld en zullen door hem worden opgepakt, en waar nodig verder
worden uitgewerkt.
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1. INLEIDING
Urgentie
Het beleidsplan is geschreven vanuit het besef dat de voortgang van het verhaal van God en mensen
in onze samenleving stagneert en het christelijk geloof voor een afnemende groep van betekenis is. Op
de een of andere manier lukt het niet goed om het evangelie aan de volgende generatie door te geven.
We hebben daar ook als protestantse gemeente in Arnhem nog geen adequaat antwoord op, maar
voelen wel de urgentie daar met vereende krachten naar te zoeken en dat langs de weg van nieuw
beleid mogelijk te maken.
Veranderd landschap
De veranderde betekenis van geloof en kerk hangt naar ons inzicht samen met de steeds sneller
veranderende samenleving. Het huidige wereldbeeld verschilt ingrijpend met dat van veertig jaar
geleden. De kerken hebben die ontwikkeling nauwelijks bij kunnen houden en de consequenties
daarvan misschien ook wel onderschat. Te lang is uitgegaan van de vanzelfsprekendheid van het
instituut kerk, van de overdraagbaarheid van het geloof op de volgende generaties en van de
vertrouwde vormen waarbinnen de kerkelijke gemeente functioneerde.
Uitdaging
De uitdaging is om de kerk weer dichter bij de mensen en dichter bij het leven te brengen. Maar ook
dichter bij zichzelf en bij haar bron. Ons staat een geloofsgemeenschap voor ogen die weet waar ze
voor staat, weet namens wie ze er is en beseft dat ze met het evangelie van Jezus een kwetsbaar, maar
tegelijk een sterk verhaal in handen heeft. Het zal er om gaan dit verhaal op eigentijdse en
aansprekende wijze voor mensen bereikbaar te maken, zodat zij zich er mee kunnen verbinden en er
mee gaan leven. Daarnaast voelen we het belang om het evangelie handen en voeten te laten krijgen in
nieuwe gemeenschapsvormen, concrete vormen van nabijheid en hulp, en in de opbouw van een
humane samenleving, hier in Arnhem en verder weg.
Het geloof is voor iedereen
We weten ons als gemeente van Jezus geroepen het geloof in Gods toekomst levend te houden, dat
aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven, en daar ook anderen van harte in te laten delen.
We willen ons daar met hart en ziel voor inzetten, omdat we geloven dat het verhaal van God met
mensen het leven en samenleven van mensen kan vernieuwen, verdiepen en verrijken. Dat geldt voor
de bakker en de advocaat, voor het meisje van drie hoog en voor de jongen twee straten verderop,
voor de trompettist en de scharrelaar, voor de rijke en de bedelaar, voor de taxichauffeur en voor de
man die alles vergeet. Vanuit dat besef zeggen we: ‘Het geloof is voor iedereen’.
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2. KNELPUNTEN
In dit hoofdstuk noemen we de belangrijkste knelpunten waar onze gemeente mee te maken heeft of
bij ongewijzigd beleid naar verwachting mee te maken krijgt. Deze opsomming is niet bedoeld om een
somber beeld te schetsen, maar om de urgentie van nieuw beleid aan te tonen. Naast de knelpunten
die worden opgesomd, willen we graag benadrukken dat we daarin juist ook de uitdagingen en de
kansen zien. Dat laatste wordt niet in onbelangrijke mate bepaald door de betrokkenheid en
veerkracht die we in de afgelopen periode bij onze gemeenteleden tegen kwamen. Naast vertrouwen
in de vernieuwende kracht van Gods Geest voedt deze waarneming ons met goede hoop op de weg
die we als gemeente ‘naar morgen’ willen gaan.
Demografisch
 Het aantal leden zal naar verwachting teruglopen van 7578 in 2010 naar 5300 in 2020. De
aanwas van jonge leden stagneert. Het aantal leden stond op 1 november 2012 op 6671.
 De onevenwichtige leeftijdsopbouw zal snel tot een vergrijzing van de gemeente leiden.
 Het aantal mensen dat beschikbaar is voor kerkelijke vrijwillige functies zal verder afnemen.
 Het aantal kerkbezoekers van circa 625 per zondag in 2010 zakt naar circa 450 in 2020.
Gebouwen
 Er is een overcapaciteit aan het aantal beschikbare zitplaatsen voor de zondagse vieringen.
 Een deel van de kerkgebouwen is qua inrichting en uitstraling niet meer up-to-date en moet
gemoderniseerd worden.
Financieel
 Het begrotingstekort van jaarlijks circa € 300.000, kon inmiddels worden verminderd, maar
bleef fors. De algemene reserve van 7,3 miljoen in 2010 zal bij afnemen tot 3,9 miljoen in 2020;
een daling van bijna 50% in 8 jaar.
 De vrijwillige kerkelijke bijdrage van € 673.500 in 2010 zal bij ongewijzigd beleid afnemen tot
€ 580.000 in 2020. Daarbij wordt aangetekend dat in 2011 58% van de vrijwillige bijdrage
bijeen werd gebracht door leden ouder dan 70 jaar en 42% door leden van 20-70 jaar.
Personeel
 Kijkend naar het aantal betalende kerkleden is er een over-formatie van predikanten. Deze
over-formatie zal de komende jaren met het aantal dalende leden alleen maar toenemen.
 Het team van predikanten en kerkelijk werkers kent een onevenwichtige leeftijdsopbouw
Leiding en bestuur
 De afgelopen jaren verschenen verschillende beleidsnotities waarin de urgentie van een
koerswijziging werd bepleit, maar die kwam tot voor kort niet van de grond. Op de een of
andere manier blijkt het voor het bestuur lastig daartoe de nodige knopen door te hakken.
 De organisatiestructuur van de PGA is onvoldoende toegesneden op een slagvaardig bestuur.
Ze eist veel menskracht en mist de mogelijkheid tot slagvaardig optreden. Belangrijke
besluiten lopen over te veel schijven en vragen doorgaans veel tijd.
 De wijkkerkenraden zijn onvoldoende op de hoogte van wat er op AK niveau speelt en
besproken wordt, en andersom.
 De wijkgemeenten staan tamelijk geïsoleerd en werken nauwelijks met elkaar samen. Het
lijken op zichzelf staande koninkrijkjes met particuliere belangen. Er is van de kant van de
wijkgemeenten gering initiatief en animo om in bovenwijkse activiteiten te investeren. Er is
vanuit de wijkgemeenten te weinig vertrouwen in het beleid van de algemene kerkenraad.
 Het ontbreekt aan een sturende visie voor onze gemeente. Het eigene van de
geloofsgemeenschap, haar identiteit, opdracht en missie zijn niet gearticuleerd. Daarmee mist
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onze gemeente een gezamenlijk elan, eenduidige aansturing. En zo loopt zij het risico ad hoc
beleid te voeren en overgeleverd te zijn aan het sturingsmechanisme van de boekhouding.
Betrokkenheid
 Er is een houding van gelatenheid over het feit dat onze gemeente fors in ledental terug loopt.
Nieuwe missionaire initiatieven met het oog op werving en groei bleven tot op heden uit.
 Slechts een klein deel van de gemeenteleden doet actief mee. Dat geldt niet alleen voor de
zondagse vieringen, maar ook voor doordeweekse activiteiten en de financiële bijdragen. Een
groot deel van de gemeente laat het afweten. Bestuurders lijken dit voor lief te nemen en doen
te weinig een aansprekend appel op de kerkleden.
Geloofsdimensie
 Veel gemeenteleden zijn zich wel bewust van wat ze niet meer geloven, maar voelen zich
verlegen met de vraag wat dan wel. De grens tussen binnen-, rand- en buitenkerkelijk lijkt
daarmee steeds dunner te worden. Er is bij gemeenteleden schroom om hun geloof in het
openbaar tot uiting te brengen of daar in de publieke ruimte vrijelijk over te spreken
 De geloofsopvoeding van kinderen en jongeren is heel kwetsbaar geworden. Voor wie het
geloof diffuus is geworden, zal het in toenemende mate ook moeilijker zijn om het geloof door
te geven. Dat geldt allereerst voor de ouders als geloofsopvoeders, maar ook voor de
leidinggevenden in het kerkelijk (jeugd-) werk.
Monocultuur
 De kerkdiensten kennen te weinig diversiteit en doen daarmee geen recht aan de
veelkleurigheid van de gemeente. Het ‘vierconcept’ is veelal afgestemd op de vragen,
behoeften en geloofsstijl van 50-plussers. Met name de muziek, de liederen, de stijl en de
thematiek van de preken sluiten onvoldoende aan bij de jongere generaties.
 Het aanbod van activiteiten in de wijken is onvoldoende toegesneden op de diversiteit en
veelkleurigheid van de gemeente. Met name ontbreekt het aan toegesneden activiteiten voor
30-tigers en 40-tigers en een aansprekende activiteiten voor jong-volwassenen


De kerkdiensten worden doorgaans ingericht naar de lezingen van het leesrooster. Een valkuil
daarvan is dat de concrete geloofs- en levensvragen van de gemeenteleden onvoldoende
worden gethematiseerd, waardoor de kerkdiensten te weinig aansluiten bij wat de mensen
bezighoudt.

Missionair
 De wijkgemeenten zijn in hun aanbod en activiteiten tamelijk naar binnen gericht. Ze hebben
weinig verbinding met de buurt en met de mensen buiten de eigen geloofskring
 Er is grote terughoudendheid als het gaat om noties als getuigen, evangeliseren en het geloof
uitdragen. De oude connotaties bij deze begrippen lijken een nieuwe, eigentijdse praxis in de
weg te staan.
 Het ontbreekt aan visie op missionair kerk zijn in deze tijd. Er is geen duidelijkheid over de
vraag waarin het diaconale zich van het missionaire onderscheidt.
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3. VISIE, MISSIE EN BELEID
In onze visie verwoorden we in een notendop wat we geloven en wat onze kijk is op gemeente-zijn. In
onze missie geven we aan wat voor een geloofsgemeenschap we willen zijn.
Visie
Gods liefde
God strekt zich in liefde naar ons en onze wereld uit en is met alle mensen van goede wil op weg naar
Zijn toekomst van vrede; daar mag een ieder, zoals die is, op antwoorden en in mee gaan.
Gemeente van Jezus
De geloofsgemeenschap is geroepen om in de Geest van Jezus gestalte van Gods liefde te zijn; die
liefde voor mensen bereikbaar en ervaarbaar te maken en hen te begeleiden in hun persoonlijk
antwoord daarop; die liefde met anderen te delen en Gods toekomst van vrede in het leven van
alledag handen en voeten te geven.
Van betekenis voor de samenleving
Staande in die liefde is de geloofsgemeenschap een plek waar mensen zichzelf mogen zijn en op adem
kunnen komen, kunnen groeien in vertrouwen op God en elkaar, en toegerust worden om het geloof
in het leven van alledag te concretiseren. We denken dat het geloof en geloofsgemeenschap in het
leven van mensen en in de samenleving het verschil kan maken en zo kan bijdragen aan de opbouw
van zinvol leven en menswaardig bestaan.
Missie
Vitale gemeente
We willen een vitale geloofsgemeenschap zijn, die werk maakt van haar geloof, weet waar ze voor
staat en geloofwaardig is; die mensen helpt op hun geloofsweg, de joods-christelijke traditie levend
houdt en tolk is van het evangelie; die omziet naar elkaar en het opneemt voor mensen in nood,
dichtbij en verder weg; die er is voor mensen binnen, aan de rand en buiten de kerk, die reageert en
inspeelt op wat zich in de samenleving aandient, die van betekenis is voor de stad en betrokken is op
de buurt, die oog heeft voor problemen wereldwijd, die uitnodigend en wervend is. Daarvoor willen
we ook vanuit financieel en organisatorisch oogpunt een vitale en flexibele gemeenschap zijn.
Bronnen
Voor dit alles willen we ons onder de adem van Gods Geest laten voeden, inspireren en aansturen
door de verhalen uit de Bijbel en in het bijzonder door het leven van Jezus. Daarnaast ook door
mensen die ons in het geloof zijn voorgegaan en die voor de humanisering van de samenleving van
betekenis zijn geweest.
Beleid
Op basis van de knelpunten en de visie en missie komen we tot vier belangrijke uitdagingen voor
onze gemeente. Deze uitdagingen laten zich samenvatten in vier kernwoorden voor beleid: verdiepen,
verbinden, verbreden en veranderen. In de volgende hoofstukken worden deze kernwoorden nader
verkend. We beginnen met het onderliggende probleem en beschrijven daarna, gerelateerd aan onze
visie en missie, de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien. Vervolgens schetsen we een vergezicht
waarin ook onze ambities zichtbaar worden. Deze vergezichten verbinden we onder het kopje ‘wat
gaan we doen’ naar concrete aanbevelingen voor beleid. Deze aanbevelingen zal de algemene
kerkenraad of zelf zal oppakken of als beleidssuggesties aan de verschillende gremia aanreiken, met
de vraag die te bezien en zo mogelijk in hun beleid op te nemen en voor hun taakgebied uit te werken.
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4. VERDIEPEN
In tijden van droogte en storm moet een boom diepe wortels hebben om te kunnen overleven. Voor de
gelovige en voor de geloofsgemeenschap geldt dat evenzo: zij moeten in contact blijven met de Bron.
Goed gewortelde planten groeien uit en vormen volle vruchten. In het geloof zien we dat terugkomen
in de vruchten van het geloof..
4.1. Kernprobleem
Gemeenteleden vinden het moeilijk om in deze tijd te geloven, hun geloof onder woorden te brengen,
het geloof aan hun kinderen (kleinkinderen) door te geven, het geloof op eigentijdse wijze thuis, in de
privésfeer, te ritualiseren en het geloof in de openbare ruimte tot expressie te brengen.
4.2.Visie
We willen een vitale geloofsgemeenschap zijn, die werk maakt van haar geloof, weet waar ze voor
staat en geloofwaardig is; die mensen helpt op hun geloofsweg, de joods-christelijke traditie levend
houdt en tolk is van het evangelie.
4.3. Uitdaging
We investeren in geloofsbegeleiding en geloofsverdieping
4.4. Vergezicht
In onze gemeente van morgen voelen gemeenteleden zich niet meer verlegen met hun geloof. Geloof
is een onderdeel van hun leven. Ze putten er inspiratie uit voor het leven van alledag, vinden er
vrolijkheid, kracht, houvast en troost, en het motiveert hen om zich in te zetten voor God en voor de
medemens, voor de gemeente en voor Gods toekomst van vrede.
Niet alle gemeenteleden geloven op dezelfde manier, en ze hebben ook niet op alle vragen een
antwoord. Wel beschikken ze over enige kennis van de Bijbel en van de geloofstraditie en hebben ze
manieren gevonden om het geloof te integreren in hun leven van alledag.
Velen praten zonder verlegenheid over hun geloofsovertuiging, maar ook over de vragen die ze
daarbij hebben, en vinden er vreugde in om hun (klein)kinderen te begeleiden op hun geloofsweg en
ze vertrouwd te maken met de geloofsgemeenschap.
4.5. Wat we gaan doen
4.5.1. Inleiding
Het persoonlijk geloof in God en dat je dit met elkaar kunt delen, vieren, doorgeven en concretiseren
is het kloppend hart van de geloofsgemeenschap. Als dit geloof niet meer onderhouden, verdiept of
ontwikkeld wordt, loopt het de kans te verschralen en te verwaaien en dreigt de geloofsgemeenschap
stil te vallen en in het ergste geval op te lossen. Juist deze tijd waarin zoveel is gaan schuiven en
zoveel onzeker is geworden, vraagt een grote inzet als het gaat om geloofsbegeleiding en
geloofsontwikkeling. Het gaat er om dat gemeenteleden - jong en oud - leren, of opnieuw leren, hun
eigen levensverhaal te verbinden met de weg die God met de wereld en dus ook met hen wil gaan, en
dat ze leren daar op eigentijdse wijze in mee te bewegen en daaraan vorm te geven. Dit leren vraagt
om vormen van begeleiding en coaching zoals geestelijke begeleiding en levenskunst; om toerusting
van gemeenteleden zodat zij op hun beurt anderen weer op hun geloofs- en levensweg kunnen
begeleiden: opvoeders, ambtsdragers, pastorale medewerkers. Voor die verdieping en ontwikkeling
zullen ook plekken nodig waar geloof kan worden opgedaan en tot uiting kan worden gebracht. Een
kleine groep of een tijdelijk netwerk kan daarin belangrijk zijn.

10

4.5.2. Beleidssuggesties
1. Toerusting van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers
Het is van belang dat het kerkelijk kader zelf voldoende zicht heeft op de eigen geloofsweg en in staat
is om het eigen geloof authentiek en verstaanbaar onder woorden te brengen –zonder de eigen vragen
en onzekerheden daarbij te verzwijgen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Beroepskrachten
kunnen zich hierin laten scholen (bv. door middel van een cursus pastoraat of geestelijke begeleiding
in het kader van de permanente educatie) en de algemene kerkenraad stimuleert hen om dat te doen.
Ook voor vrijwilligers zal een passend aanbod worden aangeboden en zo nodig ontwikkeld
2. Geloofsgesprek
Het is van belang dat ook gemeenteleden, voor zover nodig, hun kennis van de Bijbel en de
geloofstraditie vergroten en verdiepen. De taakgroep ‘Vorming en toerusting’ zal hiervoor een
passend aanbod ontwikkelen: bijvoorbeeld een Bijbels leerhuis, een cursus rituelen of vormgeven aan
je geloof, een cursus ‘geloof verwoorden’. Uiteraard zal ook de centrale pleisterplaats hier een rol in
kunnen spelen.
3. Begeleiding op de levens/geloofsweg
De taakgroep ‘Vorming en toerusting’ biedt een korte cursus aan a.s. bruidsparen en doopouders;
daarnaast is er een aanbod op het gebied van geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinderen, maar
bijvoorbeeld ook voor ouders van middelbare scholieren of grootouders.
4. Begeleiding van kinderen/jongeren
De kerkelijk jeugdwerker of de predikant die jeugd en jongeren in zijn of haar takenpakket heeft,
ontwikkelt samen met de wijkkerkenraden / jeugdouderlingen een plan voor de begeleiding van
kinderen en jongeren tot 18 jaar. De wijkgemeenten dragen zorg voor een passend programma van
activiteiten, dat hen de mogelijkheid biedt om in te groeien in de geloofsgemeenschap en in het geloof.
Daarbij kan gedacht worden aan peutervieringen, kinderdienst, tienergroepen, catechese,
jeugddiaconaat etc.
5. Vieringen
Het predikantenteam zorgt voor een gevarieerd aanbod aan vieringen, waaronder ook
themavieringen die betrekking hebben op geloofs- en levensvragen. De wijkgemeenten zorgen in
samenwerking met het werkteam en de wijkkerkenraden ook voor een aanbod aan anders-soortige
vieringen: gebedsbijeenkomsten, Taizé- of Iona-vieringen, zangdiensten, stiltevieringen etc.
Een aanbod van vieringen rond de pleisterplaats kan daar ook een rol in hebben, evenals vieringen
met een bepaalde signatuur: vrijzinnig, orthodox of evangelisch. Ook een cursus meditatie of ‘leren
bidden’ zou in dit kader passen.
6. Inspirerende ontmoetingen
De taakgroep ‘Vorming en toerusting’ organiseert in samenwerking met het Stadspastoraat jaarlijks
enkele bezoeken aan of reizen naar spirituele plekken, ontmoetingen en workshops met inspirerende
personen, waar gemeenteleden nieuwe geloofservaring en inspiratie op kunnen doen.
7. Huiskamerkringen/steunpunten
In huiskamerkringen kunnen gemeenteleden elkaar stimuleren en ondersteunen in het vorm geven
aan hun geloof. Waar nodig zorgen wijkkerkenraden of werkteam voor passende begeleiding. Zo’n
kring kan een ‘kleine geloofsgemeenschap’ zijn en drager worden van ‘omzien naar elkaar’ (van
oppas, even een boodschap doen tot meeleven), van geloofsverdieping (een gesprek, Bijbelstudie,
boekbespreking, levensverhaal delen) van vieren (samen bidden, mediteren, het voorbereiden en
vormgeven van een kerkdienst) en van ontmoeten (een eigen diaconaal project, een buurtactiviteit, of
een buurt netwerk).
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5. VERBINDEN
Het woord ‘verbinden’ is verwant aan begrippen als verbond en verbondenheid, samen en niet alleen,
elkaar zoeken en vasthouden. Verbinden veronderstelt een gemeenschap van mensen die in
verscheidenheid samen iets hebben en samen in een verband staan.
5.1. Kernprobleem
Onze gemeente lijdt aan vergrijzing en ontgroening. In vrijwel alle wijkgemeenten bestaat de
meerderheid van kerkgangers uit 65-plussers. Ook in de kerkenraden is het de oudere generatie die
het beleid bepaalt, maar ook het meeste werk doet. Het aantal overlijdens is ieder jaar vele malen
groter dan het aantal kinderen dat gedoopt wordt. De jongere generaties zijn niet geheel afwezig,
maar ze zijn weinig zichtbaar en gemiddeld veel minder betrokken en actief dan de ouderen. Ook in
andere opzichten zou je kunnen spreken van een zekere monocultuur. Wel zijn er verschillen in sfeer,
stijl en ‘kerkelijke ligging’ tussen de verschillende wijkgemeenten. Uit sociologisch onderzoek is
gebleken dat de Protestantse Kerk Nederland voornamelijk bevolkt wordt door de traditionele
burgerij en de postmaterialisten. Andere milieus zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Dat zal in
onze gemeente niet veel anders zijn. De vieringen, het programma voor vorming en toerusting en de
overige activiteiten weerspiegelen grotendeels deze monocultuur en zijn weinig aantrekkelijk voor
andere bevolkingsgroepen. Mede daardoor is het gezicht van onze gemeente naar buiten nogal
‘bleek’.
5.2.Visie
We willen een geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen naar een elkaar omzien, die er is voor mensen
binnen, aan de rand en buiten de kerk, die uitnodigend en wervend is.
5.3. Uitdaging
We bouwen aan een veelkleurige gemeente voor alle generaties en bevolkingsgroepen.
5.4. Vergezicht
In onze gemeente van morgen zijn gemeenteleden zich bewust dat ze elkaar gegeven zijn. Ze is een
inclusieve gemeenschap waar niemand wordt uitgesloten. In deze gemeente voelen mensen zich
welkom en weten zij zich in hun levensstijl en eigenheid van geloof gekend. Mensen uit verschillende
bevolkingsgroepen, (hoog of laag opgeleid, ambtenaar of ondernemer, autochtoon of allochtoon,
vooruitstrevend of traditioneel, rijk of arm) voelen zich uitgenodigd om mee te doen. Beroepskrachten
en vrijwilligers weerspiegelen deze diversiteit: zij zijn zelf van verschillende leeftijd en achtergrond.
De gemeente heeft hard gewerkt aan een klimaat waarin diversiteit niet als probleem of bedreiging,
maar als een verrijking wordt gezien.
Vieringen, vorming en toerustingswerk, activiteiten en ontmoetingsplekken zijn afgestemd op
uiteenlopende doelgroepen die alle iets kunnen vinden dat bij hen past.
Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap: naast actieve kernleden is er ook ruimte voor mensen
die maar tijdelijk of op iets meer afstand betrokken willen zijn. Het spreekt vanzelf dat de gemeente
gebruik maakt van verschillende communicatiemiddelen om al deze doelgroepen adequaat te
bereiken.
5.5. Wat we gaan doen
5.5.1. Inleiding
Een geloofsgemeenschap is gemeenschap waar de mensen aan elkaar gegeven zijn. Zij is in essentie
een inclusieve gemeenschap waar niemand wordt uitgesloten. Ze zou een thuis moeten zijn voor al
haar leden, d.w.z. alle generaties en mensen uit verschillende milieus. Ter wille van deze
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verscheidenheid en met het oog op een evenwichtige opbouw van de gemeente moet daar oog voor
zijn en rekening mee worden gehouden. Verscheidenheid wordt niet als een probleem of een
verlegenheid gezien, maar als verrijking en vrucht van beleid. Beleidsmatig betekent dit dat de
gemeente zal moeten investeren in het aanspreken en boeien van deze verschillende groepen en
helder moet hebben wat hun vragen, behoeften, leerstijlen en uitdagingen zijn en wat hun manier van
geloven is. Dat alles vraagt om maatwerk en diversiteit in de stijl van vieren, in het aanbod van
activiteiten en de wijze van communiceren. En innerlijke ruimte van alle bestuurders en professionele
krachten om die verscheidenheid te faciliteren. De uitdaging ‘Verbinden’ richt zich op iedereen die bij
onze gemeente in de kaartenbak staat. Natuurlijk zoeken we ook verbinding met mensen buiten de
kerk. Die beweging, in de breedte, bespreken we in het hoofdstuk ‘Verbreden’.
5.5.2. Beleidssuggesties
1. Oefenen in diversiteit
Als wij een meer diverse gemeente willen worden, zullen we moeten beginnen met het scheppen van
het juiste klimaat daarvoor. Het moet aan beroepskrachten, bestuurders en vrijwilligers te merken zijn
dat verscheidenheid als rijkdom wordt gezien en niet als een probleem. Een open houding is nodig en
die zal geleerd en geoefend moeten worden. Concreet betekent dit:
a. Toerusting van beroepskrachten en vrijwilligers.
(Wijk)kerkenraden en werkteam laten zich coachen in teambuilding en zullen door middel van
cursussen en trainingen hun vaardigheden vergroten.
b. Beroepskrachten en bestuurders weerspiegelen de diversiteit van de gemeente.
Er wordt naar gestreefd dat de verschillende leeftijdsgroepen en ‘kleuren’ in de gemeente ook
vertegenwoordigd zijn in het werkteam, de (wijk)kerkenraden en de taakgroepen. Bij vacatures
wordt het profiel mede op dit doel afgestemd.
c. Bevorderen van de interne diversiteit: eenheid in verscheidenheid.
We willen de ‘eilandmentaliteit’ die nu nog vaak bestaat binnen de diverse geledingen van onze
gemeente doorbreken. We hopen dat het besef zal groeien dat wij samen de Protestantse Gemeente
Arnhem vormen en dat wij trots zijn op alles wat de PGA in haar geheel is en doet. De algemene
kerkenraad zal zoeken naar concrete mogelijkheden om deze eenheid en de onderlinge waardering
te bevorderen. Daarbij kan gedacht worden aan: ontmoeting van gemeenteleden uit de breedte van
onze gemeente, gezamenlijke activiteiten, vieringen en evenementen voor alle leden of alle
vrijwilligers, een interviewrubriek in het kerkblad, zodat lezers gezichten en verhalen uit de gehele
breedte van onze gemeente leren kennen en waarderen.
2. Vormen van lidmaatschap
Feitelijk zijn er al lang verschillende vormen van lidmaatschap: er is een actieve kern, daaromheen een
kring van minder actieve, maar wel betrokken gemeenteleden, en daaromheen een brede rand van
leden die feitelijk niet meer worden bereikt. Dáár om heen is weer een kring van ‘belangstellenden’
die geen lid zijn, maar die wel enige interesse hebben en mogelijk ook wel incidenteel willen bijdragen
of meedoen. Mogelijk zouden deze belangstellenden kunnen worden ondergebracht in een
‘vriendenkring’ of iets dergelijks. De algemeen kerkenraad zal in samenwerking met het college van
kerkrentmeesters beleid ontwikkelen om deze groepen meer gericht te benaderen, ook waar het gaat
om financiële bijdragen (Actie Kerkbalans nieuwe stijl, donateursactie).
3. Generatiebeleid
We hebben al vastgesteld dat de jongere generaties in onze gemeente ondervertegenwoordigd zijn.
Dat geldt niet alleen voor kinderen en middelbare scholieren, maar ook voor de twintigers, dertigers,
veertigers en vijftigers. Gericht beleid is nodig om deze generaties meer bij de gemeente te betrekken.
Daarvoor is allereerst nodig dat we voldoende zicht krijgen op de vragen en behoeften die leven
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binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Vervolgens dat er een passend aanbod wordt ontwikkeld. Dat
aanbod hoeft niet op alle locaties gelijk te zijn. Het is aan te bevelen dat bepaalde locaties (afhankelijk
van de bevolkingsopbouw binnen hun wijk), zich ‘specialiseren’ op één of meer leeftijdsgroepen.
a. Jeugd en jongeren
Zie ook wat hierover al gezegd is in het hoofdstuk over ‘verdiepen’. De wijkkerkenraden,
jeugdouderlingen en de taakgroep ‘Jeugd 18+’ zullen een hoofdrol spelen in het jeugd- en
jongerenbeleid en een passend aanbod ontwikkelen. Samenwerking met partners als
jeugdwerkbureau LAVA, JOP, YfC het Arnhems Studentenpastoraat en het jeugdwerk van andere
Arnhemse kerken kan gewenst zijn en moet nader worden onderzocht.
b. Middengroepen
Werk, gezinsrelaties en vrijetijdsbesteding zijn voor deze groepen de belangrijkste thema’s in hun
bestaan. Het is zaak dat we hier als kerk op in leren spelen. De algemene kerkenraad en het
werkteam zullen in samenwerking met de taakgroep ‘Vorming en toerusting’, de pleisterplaats en
de wijkkerkenraden een doelgroepenbeleid moeten ontwikkelen, dat gericht is op bv. (thema werk)
ondernemers, kunstenaars, werknemers in de zorg, het onderwijs, politie en defensie, werklozen of
arbeidsongeschikten. Idem (thema gezinsrelaties) op alleenstaanden, ouders van jonge kinderen,
ouders van pubers, homoseksuele stellen etc. Idem (thema vrije tijd) op liefhebbers van kunst,
natuur, poëzie, literatuur, film, muziek, reizen….. Het vormen van huiskamerkringen zou hierbij
een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn.
c. Ouderen
We zijn vaak geneigd om de ‘vergrijzing’ als het grote probleem te zien van onze
kerkgemeenschap. We kunnen ook zeggen: we hebben aan deze leeftijdsgroep veel te danken en
we hebben juist voor ouderen veel te bieden. De algemene kerkenraad zal samen met het
werkteam en de wijkkerkenraden gericht beleid moeten ontwikkelen om voor ouderen van
betekenis te kunnen blijven. Samenwerking met andere kerken en de SWOA ligt voor de hand,
naast uiteraard de verbinding binnen de eigen gemeente met jongere doelgroepen.
4. Doelgroepenbeleid
De Protestantse Kerk Nederland blijkt volgens onderzoek van Motivaction met name de ‘traditionele
burgers’ en de ‘postmateriëlen’ te bereiken. Ervan uitgaande dat dat ook in Arnhem het geval is,
zullen we onderzoeken in hoeverre er ook onder andere bevolkingsgroepen kansen liggen en beleid
ontwikkelen om enerzijds de traditionele burgers en postmateriëlen nòg beter te bereiken en
anderzijds ook nieuwe doelgroepen aan te boren (zie hierover ook wat onder 2.c ‘middengroepen’ al
is gezegd.
5. Diversiteit in vieringen
Eerder is opgemerkt dat de vieringen in onze wijkkerken niet sterk van elkaar verschillen. In de
meeste kerken volgt men het zelfde leesrooster, het zelfde programma voor de kinderdienst, zingt
men uit het zelfde liedboek en is de opbouw van de dienst in grote lijnen gelijk. Meer diversiteit is
gewenst. De wijkkerkenraden en het werkteam zullen beleid ontwikkelen om deze diversiteit vorm te
geven, mede op kerkmuzikaal gebied. Te denken valt aan jeugd- en jongerenvieringen, Taizé-, Iona en
stiltevieringen, vieringen rond specifieke geloofsthema’s of levensvragen en vieringen in meer
evangelicale stijl.
6. Geldwerving
Het bovenstaande is ook van belang voor de geldwerving: alle communicatie zal erop gericht zijn dat
gemeenteleden zich bewust worden van hun financiële verantwoordelijkheid. Bij de actie kerkbalans
en andere geldwervingsacties zullen leden en evt. ook anderen door middel van een positieve,
eigentijdse benadering ‘verleid’ om financieel bij te dragen aan de PGA. Het College van
Kerkrentmeesters zal in samenwerking met de algemene kerkenraad hieraan invulling geven.
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6. VERBREDEN
Het woord ‘verbreden’ betekent letterlijk breder maken. Op een stadsplein staan velerlei gebouwen –
stadhuis, rechtbank, bejaardentehuis, jongerencentrum, winkels, herbergen- naast elkaar in een breed
verband. Van oudsher heeft ook de kerk daar haar plek als een gemeenschap die zich onderdeel weet
van een wijd vertakt netwerk in de samenleving.
6.1. Kernprobleem
Eens was de kerk een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving. Door tal van oorzaken zijn die
invloed en zichtbaarheid sterk verminderd en daarmee is ook de daadwerkelijke bijdrage aan de
samenleving verminderd. Er is weinig verbinding met de buurt en met de mensen buiten de eigen
geloofskring. Hoewel het college van diakenen en het stadspastoraat goede initiatieven ontwikkelt,
zijn we als gemeente in ons aanbod en activiteiten nog te veel naar binnen gericht. Dat wordt
versterkt door een zekere aarzeling en terughoudendheid om het geloof te delen met mensen buiten
de kerk. En ook ontbreekt het aan ambitie om voor deze groep mensen uitnodigend en wervend te
zijn. De oude connotaties bij begrippen als evangeliseren en getuigen lijken een nieuwe, eigentijdse
praxis in de weg te staan. Het missionair beleid in onze gemeente is nog te weinig doordacht en het is
onvoldoende helder waarin het diaconale zich van het missionaire onderscheidt.
6.2. Visie
We willen een geloofsgemeenschap zijn, die het opneemt voor mensen in nood, dichtbij en verder
weg; die reageert op wat er in de samenleving speelt, van betekenis is voor de stad, betrokken is op de
buurt, en uitnodigend en wervend is. We denken dat het geloof en geloofsgemeenschap in het leven
van mensen en in de samenleving het verschil kan maken en zo kan bijdragen aan de opbouw van een
menswaardig bestaan.
6.3. Uitdaging
We werken samen aan een leefbare stad en delen het evangelie met de mensen om ons heen.
6.4. Vergezicht
Onze gemeente van de morgen is voor leden en niet-leden zichtbaar als een organisatie die iets te
zeggen heeft en die een waardevolle bijdrage levert aan de Arnhemse samenleving. Zij onderhoudt
goede contacten met andere kerken, maar ook met de burgerlijke gemeente, buurtorganisaties,
welzijns- en opbouwwerk, scholen en tehuizen, en werkt met hen als een betrouwbare partner samen
aan een leefbare stad, met bijzondere aandacht voor hen ‘die geen helper hebben’. Alle geledingen
binnen de PGA (diaconaat, wijkgemeenten, jeugdwerk, ouderenpastoraat etc.) zijn binnen hun eigen
werkveld gespitst op geschikte partners met wie zij samen kunnen werken.
Daarnaast wil de PGA ook haar eigen verhaal over de Bijbel, het voorbeeld van Jezus en de christelijke
traditie voor het voetlicht brengen. Pleisterplaats(en), samenwerking met het huidige stadspastoraat,
andere kerken, studentenpastoraat, en de taakgroep ‘Missionair werk’ nemen daarin op creatieve
wijze het voortouw. Ook elders in de PGA is dit een belangrijk streven.
Predikanten, andere beroepskrachten en vrijwilligers zijn toegerust als ‘ambassadeurs’ van de PGA en
van alles waar wij voor staan. De PGA maakt goed gebruik van haar eigen en van andere media om
zich te presenteren en haar boodschap voor het voetlicht te brengen.
6.5. Wat we gaan doen
6.5.1. Inleiding
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De gemeente is er niet omwille van haarzelf. Ze is dienstbaar aan het komen van God in deze wereld
in de gestalte van liefde, vrede en gerechtigheid. Daarom zal ze bij de mensen willen zijn, er werk van
maken dat zij tot hun recht kunnen komen en een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Daarom
zal ze er ook op uit zijn om daar samen met anderen aan te werken en misstanden aan de kaak te
stellen. Daarin moet ze zelf geloofwaardig zijn en een contrastgemeenschap durven te zijn. Tegelijk
staat ze ook in die samenleving als een geloofsgemeenschap met een sterk en eigenzinnig verhaal over
liefde en een nieuwe manier van leven. Daarin mag ze ambitieus en wervend zijn, en er op uit zijn om
mensen met dat verhaal bekend te maken, zich door dat evangelie te laten aanspreken en zich met die
geloofsgemeenschap te gaan verbinden. In het ‘verbreden’ richten we ons op de mensen aan de rand
en buiten de kerk.
6.5.2. Beleidssuggesties
1. Bijdragen aan het welzijn in en van de stad
De kerk van Jezus is er niet omwille van zichzelf. Zij is dienstbaar aan de samenleving en aan de stad
waarin we leven. De kerk is zich bewust van haar rol in de marge. Juist daarom heeft ze de kans
verbindingen te leggen tussen mensen in en buiten de kerk, tussen de kerken en andere religies en
tussen instanties. Uitgangspunt voor samenwerking en dwarsverbindingen is te willen bouwen aan
een stad waar mensen tot hun recht kunnen komen en niet aan hun lot worden overgelaten. Daarin
durft ze ook een contrastgemeenschap te zijn en een eigen visie te hebben op wat eerlijk en
rechtvaardig is. Concreet betekent dit:
a. Contacten onderhouden met stadsbestuur en welzijnswerk
De diaconie onderhouden goede contacten met het stadsbestuur en het welzijnswerk in de stad en
werken waar mogelijk en wenselijk met hen samen. Ze signaleert misstanden en probeert
oplossingen aan te dragen en waar mogelijk ook zelf concreet hulp te bieden.
b. Samen met andere kerken
De diaconie werkt samen andere kerken die in Arnhem actief zijn en onderzoekt de mogelijkheden
van een diaconaal platform, waar die samenwerking effectief en vruchtbaar handen en voeten kan
krijgen.
c. Bevorderen van het diaconaal bewust zijn in de wijken
De diaconie helpt de wijkkerkenraden bij het opbouwen van het diaconaal bewustzijn van
gemeenteleden, het opzetten van diaconale activiteiten, en zo nodig bij het inrichten van een
steunpunt.
d. Bouwen aan een bewuste levensstijl
De diaconie propagandeert in en buiten de kerk een bewuste levensstijl waarin compassie,
duurzaamheid, gerechtigheid en samen leven en wonen centrale waarden zijn. Ze publiceert
daarover, houdt lezingen en ontwikkelt daartoe oefenplekken.
e. Jongeren betrekken bij diaconaal werk
In samenwerking met de jeugdouderlingen, de taakgroep ‘Jeugd en Jongerenwerk’ en de diaconie
proberen we jongeren te interesseren voor en te betrekken bij het diaconaal werk. We denken
daarbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke stages, het verrichten van werkzaamheden in het
buitenland, bezoeken aan bijzondere diaconale projecten in ons land.
2. Bouwen aan missionair kerk-zijn
Tegen de achtergrond van alles wat in de analyse en de ‘vergezichten’ al is opgemerkt over de krimp
van de kerk en de noodzaak om nieuwe generaties en doelgroepen aan te spreken, is het goed om
opnieuw te gaan nadenken over missionair beleid. We zijn terughoudend geworden in het ‘zieltjes
winnen’; we willen niet bemoeizuchtig zijn en dat is op zich goed. Anderzijds: als we ons geloof en
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onze kerk de moeite waard vinden, waarom zouden dan terughoudend zijn ons geloof met anderen te
delen en om mensen voor het christelijk geloof te interesseren. De taakgroep ‘Missionair werk’ en het
werkteam gaan het missionair beleid verder doordenken en ontwikkelen.
a. Geloof delen
De taakgroep ‘Missionair ontwikkelt een missionair beleid dat er op is gericht om het evangelie op
eigentijdse wijze uit te dragen en als kerk uitnodigend en wervend in de stad aanwezig te zijn. Zij
maakt daarbij gebruik van de expertise van het Stadspastoraat en zoekt waar wenselijk en mogelijk
de samenwerking met andere kerken
b. Geloofscursussen
De taakgroep ‘Missionair werk’ biedt in samenwerking met het Stadspastoraat en zo mogelijk met
andere kerken in Arnhem cursussen aan waarin nieuwkomers kennis kunnen nemen van het
christelijk geloof en zich daar mogelijk mee kunnen gaan verbinden.
c. Ontmoetingsplekken
We creëren voor mensen langs de rand van de kerk en buiten de kerk ‘incidentele plekken’ waar ze
op laagdrempelige, aansprekende wijze ervaringen op kunnen doen met het christelijk geloof. We
denken daarbij aan de mogelijkheden van een kerkennacht, kunstprojecten, het maken van een
film, muziekevents voor jongeren, openluchtvieringen, het vormgeven aan een moderne kruisweg
in de stad, een kerst-wandeltheater, een kloosterweekend, etc. De taakgroep ‘Missionair werk’ zal
daar een initiërende en coördinerende rol in vervullen.
d. Missionaire communicatie
Om onze missionaire ambities waar te kunnen maken, is het nodig dat predikanten en kerkelijk
werkers in staat zijn om het evangelie in eigentijdse taal onder woorden te brengen, vorm te geven
en uit te dragen. Een deel van het werkteam zal zich daarin laten scholen.
e.

Religieus café
We vinden het belangrijk dat de kerk met een open houding in de samenleving staat en in de
publieke ruimte het gesprek met mensen uit haar omgeving aan gaat. Het religieus café kan
daarin voorzien. We stellen ons een plek voor waar maandelijks door een deskundige een
onderwerp in gesprek wordt gebracht dat maatschappelijk en / of religieus in de
belangstelling staat, en waar gelovigen en niet gelovigen met elkaar over doorpraten. Centraal
daarin staat de toetsing van meningen en de argumenten van een ieder. We zien goede
mogelijkheden dat dit café door het Stadspastoraat wordt georganiseerd.

f. Stadspastoraat
Het Stadspastoraat heeft in de loop der jaren in de stad een eigen gezicht op kunnen bouwen en
timmert met een breed aanbod van activiteiten aan de weg. Mensen van buiten de kerk weten de
weg naar het Stadspastoraat te vinden. We vinden het van belang dat het Stadspastoraat de
mogelijkheden benut de joods-christelijke traditie en de christelijke identiteit in haar aanbod en
activiteiten te articuleren en bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van christelijke
geloofsgemeenschappen. Daarnaast zien we het Stadspastoraat, naast de taakgroep ‘Missionair
werk’ als een goede bron en partner in het vormgeven aan missionair kerkzijn in de
wijkgemeenten. De taakgroep ‘Missionair werk’ zoekt daartoe de samenwerking met het
Stadspastoraat.
g. Pleisterplaats
Een pleisterplaats is een plek die zich richt op mensen aan de rand van de kerk en daarbuiten. Een
plek waar zij op adem kunnen komen, inspiratie kunnen opdoen, zich kunnen bezinnen, uiting
kunnen geven aan wat raakt en beweegt, en dat kunnen delen en vieren. We streven er naar om in
het centrum van de stad, of daar waar dit dienstbaar lijkt, ten behoeve van onze missionaire
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ambities, al dan niet in samenwerking met andere kerken, een pleisterplaats in te richten. Zolang
dit bijdraagt aan de realisatie van ons missionair beleid.
3. Bijdragen aan de oecumene
Waar mogelijk en vruchtbaar werken we van harte samen met andere kerkgenootschappen en voelen
ons daarin vrij om vanuit onze eigen identiteit inbreng te hebben. De Raad van Kerken in Arnhem is
daarin voor ons een goede ontmoetingsplek en samenbindende factor. We geven aan die oecumene
vorm door bijvoorbeeld gezamenlijke vieringen in de Gebedsweek en op de Wereldgebedsdag, samen
vorm te geven aan de Kerkennacht en andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld na een ingrijpende
maatschappelijke gebeurtenis.
4. Bouwen aan goede communicatie
Van oudsher is de kerk vooral sterk geweest in het bijeenbrengen van mensen in kerkdiensten en
groepen. Individualisering en digitalisering hebben gemaakt dat veel mensen op die manier niet meer
mobiliseerbaar zijn. De taakgroep ‘Communicatie’ zal beleid ontwikkelen dat daarop is afgestemd.
Concreet denken we aan: een aansprekend kerkblad met brede verspreiding, een goed verzorgde en
actuele website en passend gebruik van digitale communicatiemiddelen om onze eigen leden en een
bredere kring daaromheen doelgericht te informeren over de zaken die voor hen interessant zijn. We
stellen een web-master aan die meehelpt een web-site te bouwen en die up-to-date houdt.
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7. VERANDEREN
Alles verandert en alles is aan verandering onderhevig. Vaak gaat dat vanzelf. Organismen
verouderen, gebouwen verslijten, bergen zijn onderhevig aan erosie. Veranderingen vinden ook plaats
door bewust ingrijpen. En dat laatste is nodig om bij de tijd te blijven. Dan noemen we dat
vernieuwen, actualiseren of vitaliseren. Veranderen hoort bij het leven en hoort bij de kerk. Een kerk
die niet aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Die niet verandert, raakt uit de tijd en mist zo de
aansluiting bij de gelovigen en de omgeving.
7.1. Kernprobleem
Onze gemeente kent een lange voorgeschiedenis. Dat, en de cultuur en de mensen van nu maken haar
tot wat zij op dit moment is. De structuren die gegroeid zijn horen bij ons, maar kunnen verandering
ook in de weg staan. Met name de tegengestelde belangen en verantwoordelijkheden van
wijkgemeenten en het centrale bestuur kunnen soms verlammend zijn. Een gemeente die zich wil
vernieuwen, werkt vanuit en duidelijke visie en een heldere missie en heeft een slagvaardige structuur
nodig, en die ontbreken in onze gemeente. Daar komt bij dat vergrijzing, teruglopend ledental,
afnemende maatschappelijke relevantie, en financiële zorgen aanpassingen in bestuur en structuur
van de gemeente noodzakelijk maken. De gemeente kent een eilandjescultuur, mist gezamenlijk elan,
heldere en eenduidige aansturing, en neemt te vaak ad hoc besluiten.
7.2.Visie
We willen een vitale, wervende geloofsgemeenschap zijn, die op weg is naar Gods toekomst van
vrede. We willen werk maken van ons geloof, mensen begeleiden op hun geloofsweg, er zijn voor
mensen in nood, ingaan op wat zich aandient vanuit de samenleving. Om slagvaardig in een
krimpende organisatie onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren, zal de plaatselijke organisatie
daar meer op worden ingericht.
7.3. Uitdaging
We maken keuzes om samen nieuwe organisatorische wegen te gaan.
7.4. Vergezicht
De PGA van straks is zich sterk bewust van haar missie en visie en vindt die zo belangrijk dat de
structuren die in het verleden zijn gegroeid zijn aangepast om op een slagvaardige manier een groep
gemotiveerde mensen uit de PGA te organiseren die zich in zet voor het algemeen beleid en de grote
lijnen bewaakt.
Een veel grotere groep mensen zet zich in op het grondvlak om daadwerkelijk de dingen waar te
maken waar we voor staan: omzien naar elkaar, mensen begeleiden op hun levens- en geloofsweg,
inzet voor mensen in nood, inspelen op wat zich aandient in de samenleving, aanwezigheid in de
buurten en wijken, dicht bij de mensen. Ook zij krijgen alle ruimte om dat op hun manier, naar bevind
van zaken, te kunnen doen. Menskracht en financiële middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet
om deze doelen te bereiken.
We hebben niet alleen maar predikanten, maar ook kerkelijk werkers in dienst met een eigen
specialisme. Er is nog een beperkt aantal wijkgemeenten; daarnaast zijn er groepen mensen die met
professionele ondersteuning op stedelijk niveau verantwoordelijk zijn voor een bepaald werkveld.
We beschikken over goed geoutilleerde kerkelijke centra waar op verschillende manieren kan worden
gevierd.
Samen met andere kerken zetten we ons in om het evangelie op authentieke wijze, uitnodigend en
wervend voor het voetlicht te brengen.
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We zijn als geloofsgemeenschap zichtbaar in de Arnhemse samenleving. We hebben hiertoe een
samenwerkingsverband in het leven geroepen dat mede namens ons in de stad flink aan de weg
timmert. Er is financiële ruimte is voor innovatieve projecten.
We zijn niet bang om te investeren in de toekomst, maar letten goed op financiële duurzaamheid en
elke gemeentelid is bereid daar aan bij te dragen. We willen graag dat er ook in de toekomst nog een
Protestantse Gemeente zal zijn. Daarom hebben we uitgaven en inkomsten zo goed mogelijk in
evenwicht gebracht en gaan we op verantwoorde wijze om met de reserves die in het verleden zijn
opgebouwd.
7.5. Wat gaan we doen
7.5.1. Inleiding
De urgentie voor vernieuwend beleid is niet allereerst financieel van aard, maar raakt het aan de
identiteit van de gemeente: te beseffen wie ze is, te weten waar ze voor staat en te doen wat nu nodig
is. Deze urgentie werkten we uit in de eerste drie uitdagingen verdiepen, verbinden en verbreden.
Direct daarna tekenen we aan dat die urgentie zich ook onmiskenbaar aftekent op het terrein van
leiding, bestuur, organisatiestructuur, beschikbare menskracht, personeel- en financieel beleid. Om
ook morgen een vitale en een financieel gezonde gemeenschap te kunnen zijn, moeten we keuzes
maken en nieuwe wegen inslaan..
7.5.2. Beleidsvoornemens
De hieronder genoemden beleidsvoornemens worden door de algemene kerkenraad opgepakt. Een
deel van deze voornemens zijn in de juli-vergadering van de algemene kerkenraad , na overleg met de
wijkkerkenraden, reeds vastgesteld.
1. Leiding en bestuur
Met ingang van 1 oktober 2014 wordt onze gemeente bestuurd door de algemene kerkenraad en de
wijkkerkenraden, die daarin onderscheiden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben.
De wijkkerkenraden hebben een deel van hun taken toevertrouwd aan de algemene kerkenraad, w.o.
jeugdwerk 18 +, vorming en toerusting, missionair werk en communicatie. De algemene kerkenraad
wordt in zijn werk en beleid ondersteund door de colleges, het werkteam en de taakgroepen. Zie ook
bijlage 1: ‘Plaatselijke Regeling AK’.
a. Samenstelling algemene kerkenraad
Met ingang van 1 oktober 2014 zullen de wijkkerkenraden, de colleges en het werkteam hun
voorzitters, tezamen met een tweede ambtsdrager, naar de algemene kerkenraad afvaardigen. De
wijkkerkenraden van bijzondere aard vaardigen één lid af. Op deze manier willen we krachtig
bestuur en eenheid van beleid mogelijk maken, en bouwen aan vertrouwensvolle relaties tussen de
algemene kerkenraad en de andere gremia. Zie ook bijlage 2: ‘Samenstelling AK’
b. Proces-begeleider
Om het beleid dat ons voor ogen staat zo goed mogelijk een kans te geven, wordt een functionaris
aangesteld die de implementatie van het beleidsplan begeleidt en de wijkkerkenraden, het
werkteam, de taakgroepen en de colleges daartoe ondersteunt en waar nodig, coacht.
2. Eenheid en verscheidenheid
De algemene kerkenraad bewaakt de eenheid van de gemeente en zorgt er tevens voor dat de
verscheidenheid van geloofsbeleving en geloofsuiting overeenkomstig de identiteit van onze
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gemeente tot uiting kan komen. Daarnaast draagt hij zorg voor transparant bestuur, goede
samenwerking met en goede communicatie tussen de gremia en actuele informatievoorziening.
Voorts zal hij in de komende vier jaar een aantal activiteiten initiëren die de eenheid van de gemeente
bevorderen. Dat kunnen vieringen, bijeenkomsten, musicals en evenementen zijn.
3. Het werkteam
De nieuwe structuur en de uitdagingen waar onze gemeente zich voor gesteld ziet, vragen grote
betrokkenheid en een gezamenlijke inspanning van de predikanten en kerkelijk werkers. We zien dat
het beste tot zijn recht komen in het verband van een werkteam. Vanaf 1 oktober 2014 zijn de
predikanten en de kerkelijk werkers samengebracht in een werkteam. Dit team functioneert als een
intensief samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door (1) een gedeelde verantwoordelijkheid voor
de heel onze gemeente, (2) naast wijkgebonden inzet voor de daar geldende taken, een gemeentebrede
inzet voor één of meer specifieke taken, (3) evaluatie en intervisie, en (4) visievorming en theologische
ontwikkeling. Het benoemingsbeleid aangaande de predikanten en kerkelijk werkers is er op gericht
dat de verschillende leeftijdgroepen in het werkteam vertegenwoordigd zijn. Zie ook bijlage 3:
‘Reglement Werkteam’.
4. Taakgroepen
Vanaf 1 oktober worden op stedelijk niveau vier stedelijke taakgroepen ingesteld voor de behartiging
van de kerntaken jeugd- en jongerenwerk 18+, vorming & toerusting, missionair werk en
communicatie. Elke taakgroep bestaat uit gemeenteleden en een predikant. De taakgroepen werken
onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad, hebben een uitvoerende taak op
stadsniveau en waar nodig, gewenst of gevraagd, een uitvoerende en ondersteunende taak op
wijkgemeenteniveau. Ze doen hun werk volgens een door de taakgroep opgesteld en door de
algemene kerkenraad goedgekeurd werkdocument, waarin de uitdagingen voor onze gemeente zijn
verwerkt. Zie de bijlagen 6, 7, 8 en 9 voor verdere informatie over de taakgroepen.
a. Taakgroep ‘Jeugd en jongerenwerk 18+’
Deze taakgroep voert beleid aangaande het jeugd- en jongerenwerk vanaf 18 jaar. Het jeugd- en
jongerenbeleid verdient alle aandacht. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat het
christelijk geloof van de ene op de andere generatie wordt overgedragen. Alle zeilen moeten
worden bijgezet om jongeren voor het christelijk geloof geïnteresseerd en zo mogelijk eraan
verbonden te houden. Het vertrouwd maken met de boodschap van de bijbel, het vormen van een
jongerengemeenschap binnen de kerk, het samen opdoen van religieuze en geloofservaringen en
het begeleiden van jongeren om het christelijk geloof te integreren in een persoonlijke
levenshouding en -stijl zijn daarin belangrijke doelstellingen.
b. Taakgroep ‘Vorming & toerusting’
Deze taakgroep is er op gericht om de kwaliteit van vorming & toerusting op peil te houden en
deze passend binnen de uitdagingen van onze gemeente zo evenwichtig en efficiënt mogelijk aan
te bieden. De taakgroep ontwikkelt en geeft vorm aan een breed en veelkleurig aanbod vorming &
toerusting, waarbij rekening wordt gehouden met levensfase en interessegebieden van de hele
breedte van de gemeente. Het aanbod is gericht op de opbouw en verdieping van het geloof, het
verbinden van geloofsgenoten met elkaar en met de geloofsgemeenschap, het aanleren van
vaardigheden, het inspelen op vragen en behoeften van mensen aan de rand of buiten de kerk.
c. Taakgroep ‘Missionair werk’
Het missionair beleid is voor onze gemeente een grote uitdaging en allerminst vanzelfsprekend.
Het vraagt een nieuwe doordenking van de vraag wat de kern van missionair zijn is en hoe dat
ingevuld kan worden in de praktijk. De taakgroep levert een inhoudelijke en uitvoerende bijdrage
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aan beleid aangaande de vraag hoe onze gemeente van betekenis kan zijn voor de stad, betrokken
kan zijn op de buurt en als geloofsgemeenschap uitnodigend en wervend kan zijn.

d. Taakgroep ‘Communicatie’.
Deze taakgroep voert beleid aangaande de interne en de externe communicatie van onze gemeente.
Het gaat er om dat de gemeenteleden op eigentijdse en aansprekende wijze goed geïnformeerd
worden over alles wat er in onze gemeente gebeurt. Daarnaast houdt de taakgroep zich bezig met
de externe communicatie: hoe en waar maakt de PGA zich in de Arnhemse samenleving kenbaar
en zichtbaar.
5. Wijkgemeenten
a. Combinatie van wijkgemeenten
Met ingang van 1 oktober 2014 vormen de geografische wijkgemeenten een combinatie van
wijkgemeenten. Dit houdt o.a. in dat de wijkkerkenraden de verdeling van taken en
werkzaamheden van de predikanten aan de algemene kerkenraad hebben toevertrouwd. De
algemene kerkenraad ziet er op toe dat er voldoende predikantsformatie beschikbaar is voor de
taken van een predikant in elk van de wijkgemeenten. Zie bijlage 2: ‘Reglement werkteam’, bijlage
4: ‘Combinatie van wijkgemeenten’ en bijlage 5: ‘Grenzen van de wijkgemeenten’
b. Reductie van wijkgemeenten
Vanwege de financiële en demografische situatie van onze gemeente zal het aantal geografische
wijkgemeenten voor 1 januari 2019 teruggebracht zijn tot drie. Tegelijk wordt met deze reductie
ook het aantal kerkelijke centra voor deze wijkgemeenten tot drie teruggebracht. De algemene
kerkenraad geeft in nauwe samenwerking met de wijkgemeenten aan dit proces leiding.
c. Bijzondere wijkgemeenten
Onze gemeente telt twee wijkgemeente van bijzondere aard: een hervormde wijkgemeente van
bijzondere aard `De Rank` en de protestantse wijkgemeente van bijzondere aard (inwording),
VVP-Arnhem. Deze wijkgemeenten passen in de veelkleurigheid die we als gemeente nastreven.
Deze wijkgemeenten kunnen onderdeel van onze gemeente zijn, omdat zij zich kunnen vinden in
de visie, de missie en het beleid van onze gemeente, en omdat zij zichzelf financieel kunnen
bedruipen. De komende maanden moet de plek van deze wijkgemeenten helder zijn en aan de
gemeente bekend zijn gemaakt.
6. Personeel
Van het werk dat de betaalde krachten in onze gemeente verrichten kan eigenlijk niets worden
afgenomen: ze verrichten zoveel goed werk. En toch zien we geen andere mogelijkheid dan op de
kosten die het personeelsbestand met zich mee brengt te bezuinigen.
a. Predikanten en kerkelijk werkers
We hechten grote waarde aan de kwaliteit van de theologen die in onze gemeente werkzaam zijn
en aan hun ambtelijke verbondenheid met de gemeente. Toch zien we ook mogelijkheden om voor
het werk in de gemeente zonder verlies van kwaliteit gebruik te maken van kerkelijk werkers op
HBO niveau, juist omdat zij zich voor een deel van het gemeentewerk hebben gespecialiseerd.
Het aantal fte’s voor predikanten zal volgens natuurlijk verminderen en zo mogelijk voor een deel
worden omgezet in fte’s kerkelijk werkers. Op het moment dat daar financieel ruimte voor is,
zullen we overwegen om een kerkelijk werker aan te stellen voor specifieke onderdelen van het
beleid meer aandacht te kunnen geven.
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b. Formatiefonds
Het teveel aan fte’s voor predikanten zal niet meer uit het pastorale deel van de begroting worden
bekostigd, maar uit een nieuw te vormen formatiefonds, dat vanuit de algemene reserve van de
PGA wordt gevuld. Zie bijlage 10: ‘Formatiefonds’
Voorts zal het aantal fte’s aan over-formatie aan de wijken worden onttrokken en stadsbreed
worden ingezet.
c. Kosters en beheerders
Kosters hebben een belangrijke functie als het gaat om het beheer van onze kerkgebouwen.
Daarnaast functioneren zij als het gezicht van de gemeente en vervullen ze een belangrijke taak in
de rol van gastheer of gastdame. Dat laatste vereist goede communicatieve vaardigheden en een
goede omgangskunde. We stellen de kosters in de gelegenheid zich daarin te laten bijscholen Elke
wijkgemeente heeft voor zijn kerkelijke centrum een koster / beheerder in dienst met een
werkverband van maximaal 0,4 fte.
d. Woordvoeder
De algemene kerkenraad benoemt iemand die in voorkomende gevallen optreedt als
woordvoerder en die namens onze gemeente de externe contacten onderhoudt, en daarmee het
gezicht van de PGA wordt.
7. Financiën
Het financiële beleid van de PGA is gericht op het vitaal in stand houden van de gemeente. Gestreefd
wordt naar een sluitende begroting voor heel onze gemeente, en elke wijkgemeente afzonderlijk,
vanaf 2015, waarin opgenomen zijn het formatiefonds ten behoeve van de bekostiging van de overformatie van predikanten en een inspiratiefond voor innovatieve projecten.
a. Vermeerderen van de inkomsten
Daarvoor onderzoeken we volgende mogelijkheden: (1) verhogen van de opbrengsten uit verhuur,
(2) verbeteren van de beleggingsopbrengsten, (3) verhogen van de opbrengsten uit Actie
Kerkbalans, (4) verhogen van het aantal betalende leden, (5) verkrijgen van meer legaten en
schenkingen uit erfenissen, (6) aanbieden van verschillenden vormen van lidmaatschap, (7) doelen
van de kerkcollectes concretiseren en aansprekend maken en (8) verkoop van vrijkomend en
onrendabel onroerend goed.
b. Verkoop van kerkgebouwen
Rekening houdend met het op den duur afstoten van twee kerkgebouwen zal op de exploitatie nog
eens circa € 175.000 bespaard kunnen worden. In deze besparing zijn begrepen de lasten van de af
te stoten gebouwen (energie- en onderhoudskosten ed.), lasten kerkdiensten, formatie aan kosters
en algemene kosten met name die van het kerkelijk bureau. Op deze wijze ontstaat financiële
ruimte om een deel van het vermogen niet voor de thans noodzakelijke beleggingsopbrengsten aan
te moeten wenden, maar ze te kunnen besteden aan innovatieve projecten en voor modernisering
van kerkelijke centra.
c. Wijkkas
Elke wijkgemeente heeft een wijkkas waaruit lokale bestedingen tot een nog nader te bepalen
bedrag kunnen worden gedaan. De kosten hebben betrekking op dagelijks onderhoud van het
gebouw, kosten kerkdiensten, pastoraat en jeugd tot 12 jaar en enige algemene kosten. De wijkkas
wordt telkens vanuit de gemeenschappelijke kas aangevuld.
8. Kerkgebouwen
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a. Eén kerkelijk centrum per wijkgemeente
Tegelijk met deze reductie van het aantal wijkgemeenten wordt ook het aantal kerkelijke centra
voor deze wijkgemeenten tot drie teruggebracht. Elke wijkgemeente beschikt dan over één
kerkelijk centrum als vierplek. Daarnaast kunnen de wijkgemeente een of meerdere steunpunten
inrichten. De overige kerkgebouwen worden verkocht, verhuurd of tijdelijk worden ingericht als
steunpunt.
b. Modernisering kerkelijke centra
Elk kerkelijk centrum moet voldoen aan de eisen van de tijd en aan een aantal nader te bepalen
criteria zoals bereikbaarheid, parkeergelegenheid, gunstige ligging, verhuurbaarheid,
vergaderzalen, maar bijvoorbeeld ook: een huiskamer met kook- en eetgelegenheid voor groepen,
kapel- of meditatieruimte, ruimte om nevenvieringen te houden, aanwezigheid van moderne
media-apparatuur, aansprekende inrichting van de kerkzaal, etc. Deze investering willen we voor
een deel bekostigen uit de opbrengsten van de verkoop gebouwen of uit de lopende voorziening
van groot onderhoud.
c. Pleisterplaats
We streven er naar om met het oog op onze missionaire ambities in het centrum, of daar waar dat
dienstbaar lijkt, een pleisterplaats in te richten. Zie hoofdstuk 6.5.2.
d. Steunpunt
Elke wijk kan één of meerdere steunpunten hebben. Een steunpunt is een plek waarmee de kerk in
een buurt aanwezig is. Deze plek is bedoeld om de afstand tot een bepaalde doelgroep te
overbruggen of een activiteit in de buurt mogelijk te maken. In de toetsingscommissie zouden
zitting kunnen hebben: een lid van de algemene kerkenraad, een lid van het Werkteam, een lid van
de CvK een lid van het CvD en een gemeentelid uit een van de wijken en die geen ambtsdrager is.
Zie bijlage 11: ‘Steunpunten’
9. Inspiratiefonds
Een deel van het vermogen wordt vrijgemaakt voor een in te richten inspiratiefonds. Het
inspiratiefonds stimuleert nieuwe initiatieven vanuit onze gemeente om te komen tot nieuwe
activiteiten die bijdragen aan de uitdagingen verdiepen, verbinden, verbreden en veranderen. Zo
duidelijk maken dat ze serieus ruimte wil bieden voor vernieuwende initiatieven en activiteiten. Het
inspiratiefonds richt zich op projecten met kosten van minimaal € 3.000. Kleinere projecten kunnen
sneller worden gerealiseerd door een aanvraag via het moderamen van de algemene kerkenraad. Zie
bijlage 12: ‘Inspiratiefonds’.
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Bijlage 1: ‘Plaatselijke Regeling algemene kerkenraad’

Plaatselijke regeling van het leven en werken van de Protestantse gemeente
met wijkgemeenten te Arnhem.
De Protestantse Gemeente te Arnhem bestaat uit gewone (geografische) wijkgemeenten en
wijkgemeenten van bijzondere aard.
De algemene kerkenraad heeft besloten het aantal geografische wijkgemeenten ten laatste op
1 januari 2019 te hebben teruggebracht tot 3.

Inhoud
Deel I

specifiek plaatselijke bepalingen

1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

Samenstelling van de algemene kerkenraad
De werkwijze van de algemene kerkenraad
Besluitvorming
Vermogensrechtelijke aangelegenheden
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - begroting, jaarrekening, collecterooster
Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling

Deel II algemene bepalingen, ordinantieteksten
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6

Samenstelling van de algemene kerkenraad
De werkwijze van de algemene kerkenraad
Besluitvorming
Vermogensrechtelijke aangelegenheden
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
Vermogensrechtelijke aangelegenheden - begroting, jaarrekening, collecterooster
Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Ondertekening

Bijlagen









Besluit inzake de samenstelling van de algemene kerkenraad
Besluit en overeenkomst inzake combinatie van wijkgemeenten van de Protestantse
Gemeente Arnhem
Indeling van de wijken
Reglement werkteam
Reglement taakgroep Communicatie
Reglement taakgroep Jeugd en Jongeren
Reglement taakgroep Missionair Werk
Reglement taakgroep Vorming en Toerusting

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld / gewijzigd door de algemene kerkenraad op 7 juli 2014 en is
vanaf 1 september 2014 geldig.
Bijlage 1, pagina 1

DEEL I

SPECIFIEK PLAATSELIJKE BEPALINGEN

1. Samenstelling van de algemene kerkenraad en taakgroepen
Algemene kerkenraad (AK)
1.a.1 Aantal ambtsdragers
De AK bestaat uit de volgende ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden en
het werkteam zijn aangewezen:
De samenstelling van de algemene kerkenraad wordt volgens de kerkorde geregeld, dat betekent
minimaal:
2 predikanten,
3 ouderlingen,
2 ouderling-kerkrentmeesters
3 diakenen.
Boven dit minimum aantal is de verdeling vrij.
De AK bestaat uit (1) leden aangewezen door de wijkkerkenraden en (2) boventallige leden.
ad 1
Leden aangewezen vanuit de wijkgemeenten
Vanuit de wijkkerkenraden wordt minimaal tweederde van het totaal aantal leden van de AK
aangewezen.
Om tegemoet te komen aan de verschillen in omvang van de wijkgemeenten wordt het aantal
ambtsdragers hieraan gerelateerd, waarbij momenteel in de PGA het aantal betalende eenheden
maatgevend is.
Elke wijkkerkenraad van een geografische wijkgemeente wijst minimaal twee ambtsdragers aan als lid
van de AK, onder wie de voorzitter van de wijkgemeente.
Een wijkkerkenraad van een wijkgemeente van bijzondere aard wijst een lid, de voorzitter van de
wijkkerkenraad, aan ten behoeve van de AK.
De leden die zijn aangewezen door de wijk zitten daar zonder last en ruggespraak.
Wel kunnen zij punten uit de AK toelichten in hun eigen wijk.
Wanneer blijkt dat de samenstelling van de AK met de door de wijken aangewezen leden niet in
overeenstemming is met de vereiste minimale verdeling over de ambten zal er overleg met de
wijkkerkenraden plaatsvinden om tot een goede verdeling te komen.
Zo nodig kan de AK hiervoor een aanwijzing opstellen.
ad 2
Boventallige leden
Boventallige leden zijn door de AK verkozen ten behoeve van de gemeente als geheel en niet
aangewezen door een wijkkerkenraad. Op verzoek van een wijkkerkenraad kunnen zij deel uitmaken
van de wijkkerkenraad.
Boventallig lid van de algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem zijn:
de voorzitter van de algemene Kerkenraad
de scriba van de algemene Kerkenraad
de voorzitter van het College van kerkrentmeesters
de voorzitter van het College van Diakenen
de voorzitter van het werkteam van predikanten en kerkelijk werkers in dienst van de PGA die geen lid
zijn van een wijkkerkenraad.
Om aan het minimum aantal van twee predikanten in de AK te komen wordt eventueel nog een
predikant door het werkteam aangewezen.
Het besluit over de exacte verdeling van de ambtsdragers vanuit de wijkgemeenten zal telkens
worden genomen in september voor het jaar daarna, rekening houdend met zowel de juiste
vertegenwoordiging uit de wijken, als continuïteit in de AK. De AK zorgt dat de samenstelling voldoet
aan ord. 4-9-2 en pleegt zonodig overleg met de wijkkerkenraden over de verdeling van de ambten.
Indien nodig wijst de AK een ambt voor een wijkkerkenraad aan.
Bijlage 1, pagina 2

Als de AK boventallige ambtsdragers met een bepaalde opdracht verkiest, nodigt hij de leden van de
gemeente ten minste 4 weken voordat deze verkiezing plaats heeft, uit aanbevelingen te doen (zie
ord. 3-6-5).

A.

Taakgroepen en werkteam

1.b.1 aanwezige taakgroepen en werkteam
De volgende taakgroepen en werkteam zijn ingesteld:
Werkteam
Communicatie
Missionair Werk
Vorming en Toerusting
Jeugd en jongeren

1.b.2 samenstelling taakgroepen
Het werkteam bestaat uit alle predikanten die verbonden zijn aan en werkzaam in de PGA, alsmede
kerkelijk werkers die door de PGA, danwel het college van Diakenen zijn aangesteld.
De overige taakgroepen bestaan minimaal uit de volgende leden:
Een predikant of kerkelijk werker vanuit het werkteam
Drie leden, bij voorkeur uit elke wijkgemeente één; deze leden hoeven geen ambtsdrager te zijn
Een ambtsdrager vanuit de AK
Afgevaardigden uit de wijkgemeente(n) van bijzondere aard kunnen lid zijn van een taakgroep
Een taakgroep wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

2. Werkwijze van de algemene kerkenraad

2.1 Aantal vergaderingen
De AK vergadert in de regel 10 maal per jaar, met een minimum van 6 keer per jaar.
2.2 Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de AK worden tenminste 5 dagen van te voren bijeengeroepen door het
moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de orde zullen komen (de agenda).
2.3 Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering
door de AK wordt vastgesteld.
2.4 Openbaarmaking besluiten
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Een afschrift van het verslag zal ter informatie naar de wijkgemeenten worden verstuurd. Verder zal
van de niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de AK, een samenvatting worden
opgenomen in het kerkblad. Dit zal gebeuren binnen een redelijke termijn.
2.5 Verkiezing moderamen
De verkiezing van het moderamen (ord. 4-8-2) geschiedt eens per 2 jaar voor 1 november(ord.4-9-2)
Het moderamen bestaat minimaal uit voorzitter, scriba, voorzitter College van Kerkrentmeesters,
voorzitter College van Diakenen, voorzitter werkteam.
2.6 Plaatsvervangers
In de vergadering, genoemd in art. 2.5, worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba
aangewezen.
2.7 De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de AK de gemeente kent in een bepaalde zaak en
haar daarover hoort, belegt de algemene kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de
gemeente.
Deze wordt
 Minimaal 1 maal aangekondigd in het kerkblad, dat minimaal twee weken voor de bijeenkomst
verschijnt .
 Afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
 Minimaal twee weken van te voren aangekondigd via de website van de PGA.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil
horen.
2.8 Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de AK worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de AK
besluit een zaak in beslotenheid te behandelen. Het verdient aanbeveling dat zij vooraf contact
hebben opgenomen met de voorzitter, zodat duidelijkheid kan worden verschaft over de agenda van
de vergadering, en de verwachtingen van de toehoorder.
2.9 Archiefbeheer
Het lopend archief van de AK berust bij de scriba, ondersteund door het kerkelijk bureau, met
inachtneming van de verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven
van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
2.10 Taak en bevoegdheid AK
In overleg met de wijkkerkenraden heeft de AK met inachtneming van het bepaalde in ord. 4-9-4
vastgesteld dat het de taak en bevoegdheid van de AK is de volgende zaken te regelen:
 leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de stad
 instellen en functioneren van werkteam
 instellen en functioneren van taakgroepen en commissies
 jaargesprekken met leden van het werkteam, in voorkomende gevallen samen met de
betreffende wijkkerkenraad en/of taakgroep.
 coördinatie van het rooster van voorgangers voor de erediensten, gebaseerd op de
wensen van de wijken en beschikbaarheid van predikanten.
 algemeen beleid met betrekking tot muziek in de eredienst
 collecterooster
 begeleiding van de missionair predikant, en andere predikanten die niet in een
wijkgemeente werkzaam zijn
 ondersteuning van het pastoraat in verzorgings- en verpleeghuizen en ander
doelgroepenpastoraat in afstemming met o.m. de wijkgemeenten
 beleid en functionaliteit van het inspiratiefonds
 externe vertegenwoordiging, w.o. de Raad van Kerken
 inbreng in het functioneren van het Stadspastoraat
 ondersteuning van het Studentenpastoraat
 toezicht op en ondersteuning van het functioneren van pleisterplaats(en)
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de maandelijkse kerkdiensten in de Grote of Eusebiuskerk
Alles wat nodig is voor het goed functioneren van de Protestantse Gemeente Arnhem, en
wat niet expliciet door wijkgemeenten, werkteam of taakgroepen wordt gedaan.

2.11 Taken van de taakgroepen
De volgende globale taken en bevoegdheden worden gedelegeerd naar taakgroepen
Werkteam:
Zie hiervoor Ord. 3 art. 9
 De bediening van Woord en Sacramenten
 De catechese en toerusting
 Het verkondigen van het evangelie in de wereld
 Zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen
 Herderlijke zorg, tezamen met ouderlingen
 Opzicht over de gemeente, tezamen met ouderlingen
Het werkteam is verantwoordelijk voor de geestelijke zorg van de wijkgemeenten die aangesloten zijn
bij de combinatie van wijkgemeenten. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid in overleg met
betrokken wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.
De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team.
De instructies voor het werkteam zijn door de Algemene kerkenraad, na overleg met de
wijkkerkenraden, vastgesteld en aan deze plaatselijke regeling gehecht.
Taakgroep








Communicatie:
Communicatie met de leden
kerkblad
digitale media
externe communicatie en publiciteit
informatie voor doelgroepen
gevraagd/ongevraagd advies aan AK inzake communicatie
bevorderen kwaliteit media en deskundigheidsniveau medewerkers

Taakgroep Jeugd:
 aandacht voor jong volwassenen, in afstemming met de wijken
 jeugdwerk waarbij de leeftijdsgrens unaniem zal worden bepaald met de wijken. We
starten met een ondergrens vanaf 18 jaar.
Taakgroep Missionair:
 missionair beleid
 aandacht en beleid voor randkerkelijken
Taakgroep Vorming en Toerusting:
 Vorming en toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden
De taakgroepen hebben de opdracht het door de algemene kerkenraad bepaalde beleid toe te spitsen
op hun eigen taakveld, daarin initiatieven te ontplooien en de algemene kerkenraad (on)gevraagd te
adviseren. Een gedetailleerdere omschrijving van de taken, alsmede de nadere instructies voor de
taakgroepen zijn omschreven in de bijlagen bij deze plaatselijke regeling.
De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de taakgroepen. De
instructies voor de taakgroepen zijn door de algemene kerkenraad, na overleg met de
wijkkerkenraden, vastgesteld en aan deze plaatselijke regeling gehecht.
2.12 Commissies
De algemene kerkenraad kan zich in zijn arbeid bovendien laten bijstaan door commissies.
Commissies richten zich op een beperkte omschreven taak, en hoeven niet altijd uit alle wijken te zijn
samengesteld. Commissies worden ingesteld door de AK. Hierbij is omschreven wat het doel is, het
mandaat, de samenstelling, en de verslaglegging aan de AK. De AK kan altijd besluiten een commissie
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op te heffen of een van de voorwaarden waaronder zij haar werk doet te wijzigen. Zulks in overleg
met de commissie.

3. Besluitvorming
De besluitvorming geschiedt conform ordinantie 4, artikel 5.

4. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
4.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
4.1.1 Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 6 leden.
Minimaal 3 hiervan worden aangewezen door de AK. Daarnaast is er vanuit elke wijk een
kerkrentmeester afgevaardigd.
Van de kerkrentmeesters die lid zijn van het college van kerkrentmeesters is de meerderheid
ouderling-kerkrentmeester.
4.1.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
Het college doet een voorstel aan de AK voor de verkiezing van de voorzitter, secretaris en
penningmeester. De AK zal op basis van deze voordracht de beslissing over de taakverdeling nemen.
Deze geldt dan voor een periode van 4 jaar ingaande de eerstvolgende 1 januari. Het voorstel aan de
AK zal worden gedaan voor 1 november.
4.1.3 Plaatsvervangers
In de vergadering waarin het college een voordracht doet aan de AK voor de functies genoemd in
4.1.2, worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.
4.1.4 De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrerend kerkrentmeester aan. Indien er een
administrateur wordt aangewezen die geen lid is van het college, woont deze de vergaderingen van
het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de
geheimhouding van toepassing.
4.1.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag per betaling
zoals overeengekomen bij besluit van de Algemene kerkenraad op voordracht van het college van
kerkrentmeesters. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.

4.1.6 Aan de wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwde taken
Overeenkomstig ord. 11-4-3 heeft het college van kerkrentmeesters de volgende taken aan de
wijkraad van kerkrentmeesters toevertrouwd:
a. de verzorging van de wijkkas
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b. het doen van voorstellen voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de
wijkgemeente
c. de dagelijkse zorg voor het kerkgebouw en de aanwezigheid voor alle voor de eredienst
benodigde zaken
d. de orde voor de inzameling van de gaven
e. het stimuleren van en het mede zorg dragen voor de geldwerving in de wijkgemeente en
het uitvoeren van de actie Kerkbalans
f. het dagelijks onderhoud, gebruik en incidentele verhuur van kerk- en wijkgebouwen
g. het overleggen met de koster over zijn of haar werkzaamheden en het toezicht daarop
h. het bijhouden en beheren van de ledenadministratie van de wijkgemeente in
samenwerking met de beheerder van de centrale ledenadministratie
Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering van deze
taken, het overleg daarover en de verantwoordelijkheid van de wijkraad aan het college schriftelijk
vastgelegd.

4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
4.2.1 Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit minimaal 6 leden.
Minimaal 3 hiervan worden aangewezen door de AK. Daarnaast is er vanuit elke wijk een diaken
afgevaardigd.
Vanuit het werkteam is een adviseur verbonden aan het college van diakenen.

4.2.2 Verkiezing van voorzitter, secretaris en penningmeester
Het college doet een voorstel aan de AK voor de verkiezing van de voorzitter, secretaris en
penningmeester. De AK zal op basis van deze voordracht de beslissing over de taakverdeling nemen.
Deze geldt dan voor een periode van 4 jaar ingaande de eerstvolgende 1 januari. Het voorstel aan de
AK zal worden gedaan voor 1 november.

4.2.3. Plaatsvervangers
In de vergadering waarin het college een voordracht doet aan de AK voor de functies genoemd in .
4.2.2., worden de plaatsvervangers van de voorzitter en secretaris aangewezen.
4.2.4 De administratie
Het college van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de
boekhouding van het college.

of:

Het college van diakenen wijst een administrateur aan.
Indien deze geen diaken is zal de administrateur de vergaderingen van het college bijwonen en heeft
daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van
toepassing.
4.2.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag per betaling
zoals overeengekomen bij besluit van de Algemene kerkenraad op voordracht van het college van
diakenen. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
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4.2.6 Aan de wijkraad van diakenen toevertrouwde taken
Overeenkomstig ord. 11-4-5 heeft het college van diakenen de volgende taken aan de wijkraad van
diakenen toevertrouwd:
a. het beheren van de wijkkas van het wijkdiaconaat.
Het college van diakenen en de wijkraad hebben hun afspraken over de uitvoering van deze taken,
het overleg daarover en de verantwoordelijkheid van de wijkraad aan het college schriftelijk
vastgelegd.

4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen,
collecterooster
4.3.1 Rol wijkkerkenraden bij begroting
Vóór 1 oktober maken de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en
diakenen de wensen en aandachtspunten van de wijkgemeenten voor de begroting voor het komende
jaar kenbaar aan de algemene kerkenraad, met afschrift aan het college van kerkrentmeesters c.q.
diakenen.
4.3.2 Rol wijkkerkenraden bij jaarrekening
Vóór 1 maart dienen de wijkkerkenraden na overleg met de wijkraden van kerkrentmeesters en
diakenen de door hen vastgestelde wijkjaarrekening in, met afschrift aan het college van
kerkrentmeesters c.q. diakenen.
De wijkjaarrekeningen worden door de algemene kerkenraad c.q. colleges van kerkrentmeesters en
diakenen opgenomen in de jaarrekening van de gemeente. Indien de algemene kerkenraad dan wel
een van de colleges bezwaren heeft tegen een wijkjaarrekening treden zij in overleg met de
wijkkerkenraad en de wijkraden teneinde de bezwaren weg te nemen.

4.3.3 Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over
begroting en jaarrekening.

Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en
plaats vermeld.

De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken.
Reacties kunnen tot 7 dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan
de scriba van de algemene kerkenraad.
4.3.4 collecterooster
Jaarlijks komt het college van kerkrentmeesters, na overleg met het college van diakenen, met een
voorstel van het collecterooster voor het komende jaar aan de algemene kerkenraad.
De algemene kerkenraad stelt het rooster vast.

4.4 Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
In deze paragraaf worden nog een aantal vermeldingen van de kerkrentmeesters en de diakenen in
de ordinanties bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland genoemd, bedoeld om een
indruk te geven van de taken, die in de kerkorde zijn toegedacht aan het college van
kerkrentmeesters resp. diakenen en die in de vorige paragrafen van het model nog niet zijn genoemd.
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5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
5.1 Aantal wijkgemeenten
De gemeente heeft 5 wijkgemeenten die samen een combinatie van wijkgemeenten
vormen;
Bethlehemkerk
Diaconessenkerk
Elden-de Kandelaar
Opstandingskerk
Salvatorkerk
een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard `De Rank`en
een protestantse wijkgemeente van bijzondere aard, VVP-Arnhem
Er is besloten om voor 1 januari 2019 te gaan naar 3 wijkgemeenten.
5.2 Grenzen van de wijkgemeenten
De grenzen van de wijkgemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst met postcodes en huisnummers.
Deze lijst is als afschrift aan deze plaatselijke regeling gehecht.
5.3 Vaststellingen wijziging van aantal en grenzen
Voor de vaststelling danwel wijziging van het aantal wijkgemeenten en de grenzen wordt
het voorstel daartoe in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij publicatie worden
tijd en plaats vermeld. Reacties kunnen tot 7 dagen na het einde van de periode van
terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de algemene kerkenraad.

6. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling geschiedt conform ord.4 - 7-2
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DEEL II

ALGEMENE BEPALINGEN, ORDINANTIETEKSTEN

1. Samenstelling van de algemene kerkenraad
ord. 4 art. 9

Wijkkerkenraden en algemene kerkenraad

1. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad.
Een gemeente met wijkgemeenten heeft naast wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.
Op de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad zijn de artikelen 6 tot en met 8 van
overeenkomstige toepassing.
2. Elke wijkkerkenraad wijst aan de hand van een door de algemene kerkenraad op te stellen rooster
uit zijn midden een of meer leden voor de algemene kerkenraad aan, met dien verstande dat in de
algemene kerkenraad ten minste twee predikanten, drie ouderlingen, twee ouderlingenkerkrentmeester en drie diakenen zitting hebben.
Ambtsdragers met een bepaalde opdracht kunnen boventallig door de algemene kerkenraad
aangewezen worden uit de ambtsdragers van de gemeente of verkozen worden uit de
stemgerechtigde leden van de gemeente, met dien verstande dat het aantal boventallige leden ten
hoogste een derde deel is van het totaal aantal leden van de algemene kerkenraad.
…
Ord. 4, art. 6
1. Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
3. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad
het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn
en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee
ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
3.a. In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee
ouderlingen
die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderlingkerkrentmeester en twee diakenen zitting.
4. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de
kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale
vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te
hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle
ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties
genoemde taken worden verricht.
5. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed
moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en
na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben
gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
6. De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn
gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
7. De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en
predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.

Ord. 4 art. 10

De kerkenraad met werkgroepen

1. De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn
taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een
aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
2. …
3. De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en
een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of
een taakgroep.
4. Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één
lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente.
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5. Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel
een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van een
bepaalde taak in de gemeente.
…
8. In dit artikel kan in plaats van kerkenraad ook wijkkerkenraad of algemene kerkenraad worden
gelezen met inachtneming van het in artikel 9-4 bepaalde ten aanzien van de verhouding tussen
de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden.

2. De werkwijze van de algemene kerkenraad
Ord. 4, art. 10 De kerkenraad met werkgroepen
1. …
2. De kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers deel uitmaken, komt in afwijking van het in artikel 8-1
bepaalde ten minste vier maal per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid.
…
Ord. 4, art. 8.

Werkwijze

1. …
2. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit ten minste een preses, een
scriba en een assessor met dien verstande dat in elk geval een predikant deel uitmaakt van het
moderamen.
3. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van
de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen
aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van
formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.
4. De kerkenraad kan zich in zijn arbeid laten bijstaan door commissies die door hem worden
ingesteld en die werken in opdracht van, onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de
kerkenraad.
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van
het beleidsplan.
Nadat de kerkenraad het beleidsplan
of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de
wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt
geregeld:
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt gekend
en gehoord, de openbaarmaking van zijn besluiten, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot
zijn vergaderingen en het beheer van zijn archieven.
7. De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten
aanzien van:
het beantwoorden van de doopvragen door doopleden;
het toelaten van doopleden tot het avondmaal;- het verlenen van actief en passief kiesrecht
aan doopleden;
de wijze van de verkiezing van ambtsdragers;
het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk van man en vrouw;
en ter zake van:
de aanduiding en de naam van de gemeente;
het voortbestaan van de gemeente;
het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere gemeente;
de plaats van samenkomst van de gemeente;
het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden
van een kerkgebouw;
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zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het kennen en horen dient in elk geval plaats te vinden in de vorm van een beraad in de gemeente
indien het beraad in de desbetreffende ordinantie is voorgeschreven.
Ord. 4, art. 9
2. Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad
blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in functie.
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de
algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.
Ord. 4 art. 10

De kerkenraad met werkgroepen

…
6. De kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen werken binnen het beleid van de
kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente.
7. De verdeling van taken en bevoegdheden over enerzijds de kerkenraad en anderzijds de kleine
kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen wordt aangegeven in een door de kerkenraad na
overleg met de kleine kerkenraad, de sectieteams en de taakgroepen vast te stellen regeling met
dien verstande dat
a. aan de kerkenraad wordt toevertrouwd:
- de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
- het nemen van de besluiten als genoemd in artikel 8-7;
- het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
- het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
- het beroepen van de predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande
verkiezing;
- het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de orde van de kerk is
opgedragen aan de kerkenraad;
- het vaststellen van de plaatselijke regelingen als bedoeld in artikel 7-2;
en voorts, tenzij de kerkenraad een of meer van de volgende taken heeft opgedragen aan de
kleine kerkenraad:
- het leiding geven aan de verkiezing van de ouderlingen en de diakenen als bedoeld in
ordinantie 3-6 en de benoeming van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn;
- het aanwijzen van de afgevaardigde naar de classicale vergadering;
b. aan de kleine kerkenraad wordt toevertrouwd:
- het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen aan het door de kerkenraad
vastgestelde beleidsplan;
- de instelling van de sectieteams en de taakgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
- het vaststellen van de instructies van de sectieteams en de taakgroepen.
8…
Ord. 4, art. 9
…
2. …
Indien preses en/of scriba als boventallige leden verkozen worden door de algemene kerkenraad
blijven zij, in afwijking van het bepaalde artikel 8-2 gedurende hun gehele ambtstermijn in functie.
3. Ter bespreking van voor de gehele gemeente van belang zijnde aangelegenheden roept de
algemene kerkenraad een vergadering van alle ambtsdragers van de gemeente bijeen.
4. De verdeling van de taken en bevoegdheden over enerzijds de algemene kerkenraad en anderzijds
de wijkkerkenraden wordt aangegeven in een door de algemene kerkenraad in overleg met de
wijkkerkenraden vast te stellen regeling, met dien verstande dat de taken en bevoegdheden van de
wijk
kerkenraden alles omvatten wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort, met
uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de algemene kerkenraad,
waaronder, voor zover in de orde van de kerk niet anders is bepaald:
 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 dat overleg aan de algemene kerkenraad
wordt toevertrouwd;
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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 de gesalarieerde
medewerkers.
.

3. Besluitvorming
Ord. 4, art. 5 Besluitvorming
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk
met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel
verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden
gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op
wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben
behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals
dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering
ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee
weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
5.Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn de leden 1
tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling anders is voorzien.

4 De vermogensrechtelijke aangelegenheden
4.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
Ord. 11, art. 4.
wijkgemeenten

Vermogensrechtelijke

aangelegenheden

van

gemeenten

met

1. …
2. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de kerkrentmeesters die lid zijn van een
wijkkerkenraad tezamen met de andere kerkrentmeesters die benoemd zijn door de wijkkerkenraad,
de wijkraad van kerkrentmeesters.
De leden van het college van kerkrentmeesters worden aangewezen op de wijze als is opgenomen in
de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, als
bedoeld in ord. 4-7-2.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het college van
kerkrentmeesters benoemd door de algemene kerkenraad.
3. …
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4. …
5. …
Ord. 11, art. 2 Het college van kerkrentmeesters
1. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen met de kerkrentmeesters als bedoeld in lid 3 het
college van kerkrentmeesters.
2. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters.
3. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de
gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te
verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen.
4. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing
hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaren en geschillen.
5. Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester.
Het college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet
in één hand zijn.
6. Indien aan de besluitvorming van het college van kerkrentmeesters minder dan drie leden
deelnemen, is een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee kerkrentmeesters, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door
de kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één kerkrentmeester, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door
de kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
7. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de
gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving;
- het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten
van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de gemeente;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en
administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
f. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en - indien
aanwezig - het trouwboek;
g. het beheren van de archieven van de gemeente;
h. het beheren van de verzekeringspolissen.
Met het oog op deze taak kan de ouderling-kerkrentmeester worden vrijgesteld van
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en
de herderlijke zorg.
8. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem
toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het
door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
9. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandelingen betreffende:
- het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren,
verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik
ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente;
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
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10. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op nietdiaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij
vastgestelde begroting zijn voorzien.

Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen.
Het college van kerkrentmeesters wijst voor elk van beiden uit zijn midden of uit de kerkenraad een
plaatsvervanger aan.
2. …
3. In alle andere aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de preses en de scriba
van de kerkenraad tezamen. De kerkenraad wijst voor elk van beiden uit zijn midden een
plaatsvervanger aan.

4.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – diaconaal
Ord. 11, art. 4.
wijkgemeenten

Vermogensrechtelijke

aangelegenheden

van

gemeenten

met

1. …
2. …
3. …
4. In een gemeente met wijkgemeenten vormen de diakenen die lid zijn van een wijkkerkenraad, de
wijkraad van diakenen.
De leden van het college van diakenen worden aangewezen op de wijze als is opgenomen in de
regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, als
bedoeld in ord. 4-7-2.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden op voordracht van het college van diakenen
benoemd door de algemene kerkenraad.
5. …
Ord. 11, art. 3. Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten
minste drie leden.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in
één hand zijn.
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is
een besluit van het college slechts rechtsgeldig,
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming heeft deelgenomen en
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de
kerkenraad, aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;
en voorts
b. het beheren van de goederen van de diaconie;
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde,
personeelsbeleid;
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;
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e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal
terrein werkzaam zijn;
f. het beheren van verzekeringspolissen.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
- het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de
behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het
college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van
de gemeente.
8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de
diaconie van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting
zijn voorzien.
Ord. 11, art. 5. Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging
1. …
2. De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur
van de diaconie.
De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd
door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris van het college van diakenen tezamen. Het college van diakenen wijst voor elk van beiden
uit zijn midden of uit de kerkenraad een plaatsvervanger aan.
…
3. …

4.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen,
collecterooster
Ord. 11, art. 6. De begrotingen en het collecterooster
1. Elk jaar plegen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen met de kerkenraad
en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente overleg over de in
samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan op te stellen begrotingen en het
collecterooster van het komende kalenderjaar.
2. Vóór 1 november dienen het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen hun
ontwerpbegrotingen bij de kerkenraad in, vergezeld van een door hen in onderling overleg opgesteld
gemeenschappelijk ontwerpcollecterooster.
3. Indien de kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de ontwerpbegrotingen overlegt hij met het
betrokken college over de voorgenomen wijziging. Indien over de wijziging geen overeenstemming
wordt verkregen, vraagt de kerkenraad bemiddeling van het regionale college voor de behandeling
van beheerszaken. Eerst na bemiddeling van het regionale college neemt de kerkenraad een definitief
besluit.
4. Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in
de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de
gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun
mening over de begrotingen kenbaar te maken op de wijze die in de regeling voor de wijze van
werken van de kerkenraad is aangegeven. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het
collecterooster vast.
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5. Indien een kerkenraad wijzigingen wil aanbrengen in de vastgestelde begroting is het bepaalde in
lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Ord. 11, art. 7. De jaarrekeningen
1. Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen leggen elk jaar vóór 1 mei hun
ontwerpjaarrekeningen over het laatstverlopen kalenderjaar aan de kerkenraad voor.
2. Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en
tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De
kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen
kenbaar te maken. op de wijze die in de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad is
aangegeven.
3. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de
kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de
kerkenraad een voorbehoud maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken
nader overleg wenst.
4. Elk jaar wordt vóór de vaststelling van de jaarrekeningen de financiële administratie van de
gemeente en van de diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen
registeraccountant of accountant-administratieconsulent dan wel twee andere onafhankelijke
deskundigen.

4.4 Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
I. Kerkrentmeesters
Ordinantie 3
art. 5 (beroeping van predikanten)
…
3. Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde
inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de preses en de scriba van de
(algemene) kerkenraad en door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters.
…
art. 10
…
2. Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien
toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters,
- de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale
aard,
-

het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en
het trouwboek.

art. 28
…
2. De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
- voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
…
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Ordinantie 4
art. 8
…
5. De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover
overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met
alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
…
Ordinantie 5
art. 6
…
2. De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van
kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt
door het college van kerkrentmeesters.
…
Artikel 7.
1. Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de
kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.
2. De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters,
bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de koster geschiedt door het college van
kerkrentmeesters.
…
Artikel 8.

Het kerkgebouw

1. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust
bij het college van kerkrentmeesters.
2. Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad, gehoord het orgaan van de kerk dat
op dit terrein werkzaam is.
3. Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij
voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
4. Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient in de leden 1, 2 en 3 in plaats
van het college van kerkrentmeesters wijkraad van kerkrentmeesters en in plaats van kerkenraad
wijkkerkenraad te worden gelezen, tenzij in de plaatselijke regeling anders is bepaald.
II. Diakenen
Ordinantie 3
Artikel 11.
Het dienstwerk van de diakenen
1.
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
- de dienst aan de Tafel van de Heer;
- het mede voorbereiden van de voorbeden;
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
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-

en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere
vergaderingen.

Artikel 28.De kerkelijke medewerkers
…
2.De kerkelijke medewerkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het
kerkelijke lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijke medewerker wordt aangesteld
-voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of door het college van diakenen;
…
Ordinantie 4
Artikel 8.Werkwijze
…
5.De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg
gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle
daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van
het beleidsplan.
…
Ordinantie 7
Artikel 3.De viering van het avondmaal
1.Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer
dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen.
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van
een van de orden uit het dienstboek van de kerk.
Ordinantie 8
Artikel 3.De diaconale arbeid
…
3.De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van
de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de
diakenen wordt verricht.
4.De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding
van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.

5. Aantal en grenzen van de wijkgemeenten
Ord. 2, art. 16. Gemeenten met wijkgemeenten
…
6. Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn
gehoord en de leden van de betrokken wijkgemeenten de gelegenheid hebben gekregen hun oordeel
kenbaar te maken, vastgesteld en gewijzigd door de algemene kerkenraad.
Vaststelling en wijziging van het aantal wijkgemeenten kan alleen plaatsvinden met medewerking en
goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering.
…

6. Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
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Ordinantie 4-7-2
De regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente worden vastgesteld en
gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben en na overleg
met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de organen van de gemeente
voorzover een regeling op het functioneren van zulk een college of orgaan rechtstreeks betrekking
heeft.
Deze regelingen zijn ten minste:
- de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers;
- de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
- de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente.
Deze regelingen worden na vaststelling of wijziging ter kennisneming toegezonden aan het
breed moderamen van de classicale vergadering en in geval van een evangelisch-lutherse
gemeente tevens aan de evangelisch-lutherse synodale commissie.

Aldus te Arnhem vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van 7 juli 2014

Jan Liebeton, preses
Lyska van der Elst, scriba
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Bijlage 2: ‘Samenstelling algemene kerkenraad’

Besluit inzake de samenstelling van de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Arnhem
Per 1 september 2014, of zoveel later als de nieuwe plaatselijke regeling van kracht wordt, zal de
Algemene Kerkenraad bestaan uit boventallige leden en gewone leden.
Gewone leden zijn aangewezen door een wijkgemeente, boventallige leden zijn verzocht voor een
bepaalde functie in het bestuur van onze gemeente. Beide soorten leden hebben gelijk stemrecht.

In de kerkorde is bepaald dat maximaal een derde van de leden boventallig mag zijn, evenals dat er
een minimum aantal van ieder ambt aanwezig moet zijn.
Vanuit de noodzaak van bestuurlijke continuïteit is het wenselijk om de huidige vorm te continueren,
waarbij de volgende leden als boventallig lid zijn aangewezen.
Voorzitter
Scriba
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Voorzitter College van Diakenen
Voorzitter werkteam
Dit heeft als voordeel dat zij zich volledig kunnen concentreren op hun stedelijke taak, en ook niet in
de positie terecht hoeven te komen dat hen subjectief gedrag ten opzichte van een wijk kan worden
verweten. Ook kunnen zij zo voor langere tijd deze taak verrichten, en daarmee bijdragen aan een
consistent beleid.
In overleg met de wijkkerkenraden van Bethlehemkerk, Opstandingskerk, Diaconessenkerk, Elden-de
Kandelaar en Salvatorkerk besloten dat deze de voorzitter en nog een lid aanwijzen als gewone leden
Vanuit de Wijkgemeente van Bijzondere Aard ‘De Rank” en de VVP-A zijn de voorzitters aangewezen
als gewoon lid

Indien vanuit de wijken geen predikant wordt aangewezen, zal er door het werkteam nog een
predikant worden aangewezen. Deze zal dan boventallig lid zijn.
Indien de VVP-A geen formele plaats heeft binnen de PGA zal ook zij middels de voorzitter een
gewoon lid afvaardigen, maar dan met de status van toehoorder.
Indien er meer dan een derde 1/3 van het aantal AK-leden boventallige leden zijn, kan dit worden
opgelost door Elden-de Kandelaar, als grootste wijkgemeente, nog een extra lid te laten aanwijzen.

7 juli 2014
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Bijlage 3: ‘Reglement werkteam’

Reglement Werkteam
Samenstelling van het werkteam
1. Alle predikanten en alle kerkelijk of diaconaal werkers, die verbonden zijn aan en werkzaam in
de Protestantse Gemeente Arnhem, met een vaste of tijdelijke aanstelling, zijn lid van het
1
team.
2. Voor werkers met een zeer specifieke functie, modaliteit en/of een geringe taakomvang
kunnen in het team bijpassende, maar wel bindende afspraken worden gemaakt over hun
2
deelname.
3
3. Predikanten of kerkelijk werkers die niet verbonden zijn aan de PGA kunnen
–onder toepassing van punt 2– lid zijn van het team als beide partijen dat nuttig achten en de
verantwoordelijke kerkenraden (resp. besturen) daarmee instemmen.

Werkwijze en verdeling van werkzaamheden
4. Conform Ordinantie 3 artikel 9 zijn de predikanten verantwoordelijk voor:
 De bediening van Woord en sacramenten
 De catechese en toerusting
 Het verkondigen van het evangelie in de wereld
 Zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen
 Herderlijke zorg, tezamen met ouderlingen
 Opzicht over de gemeente, tezamen met ouderlingen
Het werkteam is verantwoordelijk voor de geestelijke zorg van de bij de combinatie van
wijkgemeenten aangesloten wijkgemeenten. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid in
overleg met betrokken wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.
5. Jaarlijks kiest (of herkiest) het team uit zijn midden een voorzitter en secretaris. Deze
coördineren het team en zijn aanspreekpunt voor alle geledingen van de PGA en daarbuiten.
6. Het team komt minimaal 10 keer per jaar en verder zo vaak als nodig bijeen voor:
a. Gezamenlijke bezinning en theologische verdieping
b. Intervisie en onderlinge ondersteuning
c. Visieontwikkeling en bevorderen van de creativiteit
d. Bespreken en verdelen van werkzaamheden
e. Bewaken van de voortgang en evaluatie.
7. Om het goede functioneren, de deskundigheid en de vernieuwende kracht van het team te
bevorderen zal de AK –in overleg- zorg dragen voor coaching en voldoende middelen
beschikbaar stellen voor (bij)scholing en specialisatie.
8. Voor de werkzaamheden van de teamleden maken we in dit stuk onderscheid tussen
‘functies’ en ‘taken’. Functies zijn lang lopende verantwoordelijkheden, waaraan
formatieruimte wordt verbonden. Onder taken verstaan we de overige verantwoordelijkheden.
Functies en taken worden verdeeld over de teamleden, rekening houdend met de wensen en

1

Dit geldt niet voor geestelijk verzorgers die ‘met bijzondere opdracht’ zijn beroepen voor het werk in
een instelling. [In een werkteam worden werkafspraken gemaakt. Dat betekent dat dit alleen kan
indien het logisch is dat hier regelmatig overleg over plaats vindt. Dat geldt niet voor predikanten die
met een bepaalde opdracht verbonden zijn aan een instelling. Incidentele afstemming kan altijd, en los
van dit regelement.
2

Die afspraken kunnen bijvoorbeeld inhouden dat zij agenda’s en verslagen ontvangen,
betrokken worden bij de verdeling van taken en een vastgesteld aantal malen per jaar (of op
afroep) aanwezig zijn op een vergadering of teamdag.
3
Bijvoorbeeld de pastor/coördinator Stadspastoraat, studentenpastor en predikant
Parkstraatgemeente.
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talenten van de teamleden, met die van de betrokken wijkgemeenten en
taakgroepen/colleges, en passend binnen het beleid van de Algemene Kerkenraad.
9. De verdeling van functies wordt vastgesteld door de AK, die daarbij aangeeft welk percentage
werktijd aan de functie wordt verbonden en ook welke tijdsduur. In de regel zal een functie
4
telkens voor een periode van minimiaal twee jaar vast staan en daarna al dan niet worden
verlengd of aangepast.
Functies kunnen zijn:
a. Werkzaamheden ten dienste van één der wijkgemeenten
b. Werkzaamheden ten dienste van de centrale pleisterplaats
c. Werkzaamheden ten dienste van taakgroepen en colleges
d. Werkzaamheden op projectbasis ten dienste van het vernieuwingsproces in de PGA.
Bij het verdelen van de functies zal de AK moeten letten op een goede balans tussen de zorg
voor de wijkgemeenten enerzijds en de in het beleidsplan geformuleerde ambities anderzijds.
Wijkpredikanten blijven in beginsel langer dan twee jaar aan een wijkgemeente verbonden,
tenzij er duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken. Dit zal dan ook met de wijkkerkenraad
worden besproken. Ook zal de AK rekening moeten houden met de ontwikkeling van de
5
formatie op de langere termijn.
10. In geval van een onvoorziene vacature (door vertrek of overlijden) of langdurige ziekte van
een teamlid zal de AK volgens een nog op te stellen protocol zorg dragen voor passende
(gehele of gedeeltelijke, permanente of tijdelijke) vervanging. Daarbij zal de op dat moment
geldende functieverdeling zo veel mogelijk intact worden gelaten.
11. Taken worden verdeeld binnen het team. Uitgangspunt is dat het team geen taken op zich
neemt die even goed of beter kunnen worden verricht door vrijwilligers, en waar ook
vrijwilligers voor beschikbaar zijn (of op redelijke termijn te vinden). Het team let scherp op
efficiëntie en het voorkomen van versnippering.

Team en Algemene Kerkenraad
12. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het team. Het
team rapporteert maandelijks in het moderamen van de AK over de lopende zaken. Jaarlijks
wordt het functioneren van het team in de AK geëvalueerd. Het werkteam is ten aanzien van
de bovenwijkse taken en het functioneren als team verantwoording verschuldigd aan de AK.
13. Twee personen voeren namens de AK de jaargesprekken met de leden van het werkteam .
Eén van hen is lid van het moderamen, bij voorkeur de voorzitter, de ander is (oud)lid van de
6
AK. Voor zover een predikant of werker verbonden is aan een wijkkerkenraad, college of
taakgroep, zal ook deze bij het jaargesprek worden betrokken.

Team en wijkgemeenten
14. Elke wijkgemeente zal tenminste één predikant hebben die (voor het geheel of een deel van
zijn of haar aanstelling) aan de wijkgemeente is verbonden, en lid is van de wijkkerkenraad.
De beschikbare werktijd wordt besteed aan taken die onder de verantwoordelijkheid van de

4
5

Uitzonderingen bv. bij een functie op projectbasis of bij naderend emeritaat.

Volgens het geldende beleid zal de formatie geleidelijk minder worden vanwege het afnemend
ledental en afnemende inkomsten uit ‘levend geld’; op basis van natuurlijk verloop.
6

Als de AK een ‘coach’ of procesbegeleider zou aanstellen, is het ook denkbaar dat deze als
tweede contactpersoon wordt aangewezen.
Bijlage 3, pagina 2

7

wijkgemeente vallen. Over deze taken is de predikant verantwoording schuldig aan de
wijkkerkenraad.
15. Predikanten of werkers die niet aan een wijkgemeente zijn verbonden, kunnen op basis van
hun functie of taken (bv. jeugdwerk, vorming en toerusting, voorgaan in kerkdienst of uitvaart)
werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wijkgemeenten.

Kerkordelijke inbedding
16. Op basis van Kerkorde 2-16-7 worden de wijkgemeenten van de PGA samengebracht in een
combinatie van wijkgemeenten. Elke predikant zal verbonden zijn aan één van de
wijkgemeenten, maar inzetbaar voor het geheel.
17. Het beroepen van een nieuwe predikant zal een verantwoordelijkheid zijn van de meest
betrokken wijkgemeente, samen met de Algemene Kerkenraad. Het werkteam heeft een
duidelijke plaats in de selectieprocedure en een adviserende stem bij de benoeming.

7

De taken van een wijkgemeente –en die van een daaraan verbonden predikant- moeten
nog worden vastgesteld, maar behelzen minimaal: lidmaatschap van de wijkkerkenraad,
pastoraat en voorgaan in kerkdiensten (waarbij een minimum van bijvoorbeeld twee
zondagen per maand door een ‘wijkeigen’ predikant zal worden ingevuld. Het verdient
aanbeveling om versnippering te voorkomen en het pakket te concentreren op een beperkt
aantal kerntaken).
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Bijlage 4: ‘Combinatie van wijkgemeenten’

BESLUIT EN OVEREENKOMST INZAKE COMBINATIE VAN WIJKGEMEENTEN VAN DE PROTESTANTSE
GEMEENTE TE ARNHEM
De algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Arnhem,
gehoord de kerkenraden van de wijkgemeenten Opstandingskerk, Diaconessenkerk, Bethlehemkerk,
Elden-De Kandelaar en Salvatorkerk
heeft besloten tot de vorming van een combinatie van genoemde wijkgemeenten, met ingang van 1
september 2014, overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 2, artikel 16, lid 7 van de kerkorde.
Voor de combinatie gelden de volgende bepalingen:
1.
-

Aan de combinatie van wijkgemeenten zijn als predikanten verbonden:
ds. J.P Eigenraam, zulks voor 100% van de volledige werktijd
ds. M.H. Leistra, zulks voor 60% van de volledige werktijd
mw. ds. M.A. Maan, zulks voor 100% van de volledige werktijd
mw.ds. H. Oostdijk – van Andel, zulks voor 50% van de volledige werktijd
ds. A.C. Poley, zulks voor 50% van de volledige werktijd
mw. ds. E.I. Pot, zulks voor 50% van de volledige werktijd
mw. ds. J. Vogelzang, zulks voor 50% van de volledige werktijd
mw. ds. Y.M. Voorhaar, zulks voor 67% van de volledige werktijd

2. De predikanten zijn samengebracht in een werkteam voor predikanten zoals vermeld in de
plaatselijke regeling van de Protestantse gemeente te Arnhem. Aan dit werkteam nemen tevens de
overige predikanten en alle kerkelijk werkers deel, die verbonden zijn aan en werkzaam zijn in de
Protestantse gemeente.
3. De wijkkerkenraden hebben de verdeling van functies en werkzaamheden van de predikanten
toevertrouwd aan de algemene kerkenraad zoals vermeld in de plaatselijke regeling, waarbij de
algemene kerkenraad erop toeziet dat er voldoende predikantsformatie beschikbaar is voor de
werkzaamheden van een predikant in elk van de genoemde wijkgemeenten.
4. Elk van de vijf wijkgemeenten zal tenminste één predikant hebben die (voor het geheel of een deel
van zijn of haar aanstelling) in de betreffende wijkgemeente werkzaamheden verricht die onder
verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad vallen en zal in deze wijkkerkenraad zitting hebben als lid.
Over genoemde werkzaamheden doet de predikant verslag in de betreffende wijkkerkenraad.
5. Elk van de predikanten kan incidentele werkzaamheden verrichten in elk van de vijf wijkgemeenten.
De predikanten kunnen elkaar vervangen in voorkomende situaties.
6. De predikanten zullen volgens het door de algemene kerkenraad vastgestelde rooster voorgaan in
de diensten van de wijkgemeenten.
7. Tenminste een maal per jaar - of zo vaak als naar het oordeel van de betrokkenen nodig is spreken de voorzitters van de wijkkerkenraden, de voorzitter van de algemene kerkenraad en het
werkteam over hetgeen van belang is voor de combinatie en het werkteam. Dit gesprek zal bij
voorkeur plaatsvinden voor de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het team zoals is
aangegeven in de bijlage aangaande het werkteam bij de plaatselijke regeling.
8. Wanneer er een predikantsvacature is bij de combinatie van wijkgemeenten, geschiedt de
verkiezing van een predikant overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 3, waarbij de meest
betrokken wijkgemeente samen met de algemene kerkenraad de verantwoordelijkheid dragen
overeenkomstig het gestelde in de bijlage bij de plaatselijke regeling. Hierbij is er een
verantwoordelijkheid om zowel te kijken naar een predikant die aansluit bij de betreffende wijk, als de
benodigde bovenwijkse taken, en andere vaardigheden of eigenschappen die gewenst zijn om te
zorgen voor een evenwichtige opbouw van de predikanten binnen de PGA als geheel.
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De kerkenraden worden bijgestaan door een beroepingscommissie overeenkomstig het gestelde in
Ordinantie 3-3-5. Het werkteam wordt in de selectieprocedure betrokken en heeft een adviserende
stem bij de kandidaatstelling.
De verkiezing van een predikant geschiedt door de stemgerechtigde leden van de betreffende
wijkgemeente.
9.Met inachtneming van het bepaalde in Ordinantie 2, artikel 16, lid 7 van de kerkorde kan deze
overeenkomst worden gewijzigd, dan wel kan de combinatie worden ontbonden
10. Geschillen over de uitleg en/of uitvoering van deze regeling worden voorgelegd aan de algemene
kerkenraad, die ter zake een oordeel geeft. Dit laat onverlet het recht om bezwaar te maken als
gesteld in ordinantie 12 van de kerkorde.

Arnhem, 7 juli 2014.

Algemene kerkenraad,
preses,

scriba,

Voor gezien en akkoord,
Kerkenraad van Wijkgemeente Opstandingskerk,
preses,

scriba

Kerkenraad van Wijkgemeente Diaconessenkerk,
preses,

scriba

Kerkenraad van Wijkgemeente Bethlehemkerk,
preses,

scriba

Kerkenraad van Wijkgemeente Elden-De Kandelaar,
preses,

scriba

Kerkenraad van Wijkgemeente Salvatorkerk,
preses,

scriba
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Bijlage 5: ‘Grenzen van de wijkgemeenten’
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Bijlage 6: ‘Taakgroep vorming & toerusting’

Instructie voor de taakgroep Vorming & Toerusting
Deze taakgroep is er op gericht om de kwaliteit van vorming & toerusting op peil te houden en deze
passend binnen de uitdagingen van de PGA zo evenwichtig en efficiënt mogelijk aan te bieden. De
taakgroep heeft de opdracht om tot een breed en veelkleurig aanbod vorming & toerusting te komen,
waarbij ook rekening wordt gehouden met levensfase en interesse-gebieden van de hele breedte van
de PGA.
De taakgroep ontwikkelt een jaarprogramma dat gericht is op de opbouw en verdieping van het
geloof, het verbinden van geloofsgenoten met elkaar en daarmee ook met de geloofsgemeenschap en
het aanleren van vaardigheden. Dit programma kan op stedelijk niveau en op wijkniveau worden
aangeboden.
Het programma komt mede tot stand door suggesties van de kant van de wijkkerkenraden. De locatie
van de activiteiten kan in principe over de gehele stad zijn, maar wordt bij voorkeur gekoppeld aan
een van de drie kerkelijke centra.
De taakgroep wordt ingesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.
De taakgroep is gebonden aan het beleid dat door de algemene kerkenraad is vastgelegd
1. Samenstelling
De Taakgroep Vorming en Toerusting bestaat minimaal uit:




Een predikant of kerkelijk werker vanuit het werkteam
Een ambtsdrager vanuit de AK
Drie leden, bij voorkeur uit elke wijkgemeente één; deze leden hoeven geen ambtsdrager te
zijn
Leden uit de wijkgemeente(n) van bijzondere aard kunnen lid zijn van de taakgroep.
2. Benoeming
De predikant wordt voorgedragen door het werkteam,
De leden uit de wijk worden voorgedragen door de wijkkerkenraden.
De ambtsdrager uit de AK wordt aangewezen door de AK.
Zij worden allen benoemd door de AK.
De taakgroep kan zelf ook met redenen omkleed een verzoek doen aan de AK tot benoeming van een
of meer leden. De AK zal hierover dan beslissen.
3. Opdracht
De taakgroepen hebben de opdracht het door de algemene kerkenraad bepaalde beleid toe te spitsen
op hun eigen taakveld, daarin initiatieven te ontplooien en de algemene kerkenraad (on)gevraagd te
adviseren.
De Taakgroep Vorming en Toerusting heeft als taken:
 beleid maken en uitvoeren op het gebied van vorming en toerusting binnen de PGA en de
wijken;
 Vorming en toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden door een breed en
veelkleurig aanbod op dat gebied;
 Samenwerking te zoeken met o.m. Stadspastoraat en andere partners (bv. kerken,
Volksuniversiteit, …).
Dit kan zij o.a. doen door:
 Een samenhangend aanbod van activiteiten te organiseren;
 Suggesties vanuit de wijkkerkenraden vragen.
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Tevens zal zij zoeken naar wegen om bij te dragen aan de wensen tot verdieping, zoals verwoord in
de beleidsnota van 2013.
4. Werkwijze
a. De Taakgroep Vorming en Toerusting kiest jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een
secretaris.
b. De Taakgroep Vorming en Toerusting vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter dat wenselijk acht of wanneer tenminste 2 van haar leden daarom met redenen omkleed
verzoeken en wel binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek,
c. De vergaderingen worden tenminste 7 dagen van tevoren door de secretaris aangekondigd.
d. Binnen het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleid en de in deze instructie aangegeven
kaders heeft de Taakgroep Vorming en Toerusting de bevoegdheid om haar taken naar eigen inzicht
te vervullen.
e. Besluitvorming vindt plaats volgens de kerkordelijke bepalingen voor besluitvorming in kerkelijke
lichamen, inclusief het daarin bepaalde quorum (de Taakgroep Vorming en Toerusting kan geldige
besluiten nemen als tenminste de helft van haar leden aanwezig is).
f. Van elke vergadering wordt een verslag/besluiten- en actielijst gemaakt.
Elke taakgroep werkt met een 4-jarenplan, waarin het taakveld, de opdracht, het doel, de
speerpunten met betrekking tot de uitdagingen van de PGA staan beschrevenen. Het 4-jarenplan
wordt voor een periode van vier jaar opgesteld door de taakgroep en ter informatie en toetsing
voorgelegd aan de algemene kerkenraad. Elk jaar wordt daar een werkplan aan toegevoegd, waarin
concrete plannen en doelen voor het voorliggende seizoen beschreven worden.
5. Rapportage
a. De leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van
alle zaken die hen vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen
b. De ambtsdragers binnen de Taakgroep Vorming en Toerusting die zijn aangewezen door de wijk
nemen deel aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad. Dit geldt niet voor de niet-ambtsdragers die
deel zijn van de taakgroep. Omdat de formele communicatie vanuit de taakgroep niet via deze
ambtsdrager verloopt, en er geen ongelijkheid tussen de verschillende wijkgemeenten moet ontstaan,
zal de betreffende ambtsdrager geen formele rapportage vanuit de taakgroep verzorgen. Dat zal de
taakgroep, met of via de AK, verzorgen. c. De Taakgroep Vorming en Toerusting zendt
verslagen/besluiten- en actielijsten ter informatie en toetsing aan de algemene kerkenraad
d. De ambtsdrager(s) die deel uitmaakt (uitmaken) van de algemene kerkenraad licht de
verslagen/besluiten- en actielijsten toe en geeft relevante aanvullende informatie in de vergaderingen
van de algemene kerkenraad
e. De Taakgroep Vorming en toerusting brengt jaarlijks (in de maand juni ) schriftelijk verslag uit van
zijn werkzaamheden aan de algemene kerkenraad
f. De Taakgroep Vorming en Toerusting legt jaarlijks (in de maand juni) een werkplan ter toetsing
voor aan de algemene kerkenraad
g. De algemene kerkenraad heeft de bevoegdheid om aanvullende informatie te vragen aan de
Taakgroep Vorming en Toerusting
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Bijlage 7: ‘Taakgroep jeugd- en jongerenwerk 18+’

Instructie voor de taakgroep Jeugd en Jongeren
De taakgroep jeugd- en jongeren voert beleid aangaande het jeugd- en jongerenwerk vanaf 18 jaar.
Het jeugd- en jongerenbeleid verdient alle aandacht. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat
het christelijk geloof van de ene op de andere generatie wordt overgedragen. Alle zeilen moeten
worden bijgezet om jongeren voor het christelijk geloof geïnteresseerd en zo mogelijk eraan
verbonden te houden. Het vertrouwd maken met de boodschap van de bijbel, het vormen van een
jongerengemeenschap binnen de kerk, het samen opdoen van religieuze en geloofservaringen en het
begeleiden van jongeren om het christelijk geloof te integreren in een persoonlijke levenshouding en stijl zijn daarin belangrijke doelstellingen.
De taakgroep wordt ingesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.
De taakgroep is gebonden aan het beleid dat door de algemene kerkenraad is vastgesteld.
1. Samenstelling
De Taakgroep Jeugd en jongeren bestaat minimaal uit:




Een predikant of kerkelijk werker vanuit het werkteam
Een ambtsdrager vanuit de AK
Drie leden, bij voorkeur uit elke wijkgemeente één; deze leden hoeven geen ambtsdrager te
zijn
Leden uit de wijkgemeente(n) van bijzondere aard kunnen lid zijn van de taakgroep.

2. Benoeming
De predikant wordt voorgedragen door het werkteam,
De leden uit de wijk worden voorgedragen door de wijkkerkenraad
De ambtsdrager uit de AK wordt aangewezen door de AK
Zij worden allen benoemd door de AK.
De taakgroep kan zelf ook met redenen omkleed een verzoek doen aan de AK tot benoeming van een
of meer leden. De AK zal hierover dan beslissen.
3. Opdracht
De taakgroepen hebben de opdracht het door de algemene kerkenraad bepaalde beleid toe te spitsen
op hun eigen taakveld, daarin initiatieven te ontplooien en de algemene kerkenraad (on)gevraagd te
adviseren.
De Taakgroep Jeugd en jongeren heeft als taken:
 aandacht voor jong volwassenen, in afstemming met de wijken;
 jeugdwerk waarbij de leeftijdsgrens unaniem zal worden bepaald met de wijken. We
starten met een ondergrens vanaf 18 jaar;
 samenwerking zoeken met Studentenpastoraat, andere kerkgemeenschappen en andere
organisaties die zich inzetten voor jongeren.
Hiertoe zal zij beleid ontwikkelen voor jeugd en jongeren vanaf 18 jaar van de PGA en de wijken. Hoe
kan de PGA van betekenis zijn voor de jongeren in de wijken en de stad?
Dit kan zij o.a. doen door voor de jongeren vanaf 18 jaar tot circa 30 jaar een gevarieerd programma,
bij voorkeur stadsbreed en in samenwerking met het Studentenpastoraat en andere partners (b.v.
andere kerken, scholen, etc.), aan te bieden.
4. Werkwijze
a. De Taakgroep Jeugd en jongeren kiest jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een secretaris
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b. De Taakgroep Jeugd en jongeren vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter dat wenselijk acht of wanneer tenminste 2 van zijn leden daarom met redenen omkleed
verzoeken en wel binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek
c. De vergaderingen worden tenminste 7 dagen van tevoren door de secretaris aangekondigd.
d. Binnen het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleid en de in deze instructies aangegeven
kaders heeft de Taakgroep Jeugd en jongeren de bevoegdheid om haar taken naar eigen inzicht te
vervullen.
e. Besluitvorming vindt plaats volgens de kerkordelijke bepalingen voor besluitvorming in kerkelijke
lichamen, inclusief het daarin bepaalde quorum (de Taakgroep Jeugd en jongeren kan geldige
besluiten nemen als tenminste de helft van haar leden aanwezig is)
f. Van elke vergadering wordt een verslag/besluiten- en actielijst gemaakt
Elke taakgroep werkt met een 4-jarenplan, waarin het taakveld, de opdracht, het doel, de
speerpunten met betrekking tot de uitdagingen van de PGA staan beschrevenen. Het 4-jarenplan
wordt voor een periode van vier jaar opgesteld door de taakgroep en ter informatie en toetsing
voorgelegd aan de algemene kerkenraad. Elk jaar wordt daar een werkplan aan toegevoegd, waarin
concrete plannen en doelen voor het voorliggende seizoen beschreven worden.
5.Rapportage
a. De leden van de Taakgroep Jeugd en jongeren zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle
zaken die hen vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen
b. De ambtsdragers binnen de Taakgroep Jeugd en jongeren die zijn aangewezen door de wijk nemen
deel aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad. Dit geldt niet voor de niet-ambtsdragers die deel
zijn van de taakgroep. Omdat de formele communicatie vanuit de taakgroep niet via deze
ambtsdrager verloopt, en er geen ongelijkheid tussen de verschillende wijkgemeenten moet ontstaan,
zal de betreffende ambtsdrager geen formele rapportage vanuit de taakgroep verzorgen. Dat zal de
taakgroep, met of via de AK, verzorgen. c. De Taakgroep Jeugd en jongeren zendt
verslagen/besluiten- en actielijsten ter informatie en toetsing aan de algemene kerkenraad
d. De ambtsdrager(s) die deel uitmaakt (uitmaken) van de algemene kerkenraad licht de
verslagen/besluiten- en actielijsten toe en geeft relevante aanvullende informatie in de vergaderingen
van de algemene kerkenraad
e. De Taakgroep Jeugd en jongeren brengt jaarlijks (in de maand mei ) schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden aan de algemene kerkenraad
f. De Taakgroep Jeugd en jongeren legt jaarlijks (in de maand mei) een werkplan ter toetsing voor
aan de algemene kerkenraad
g. De algemene kerkenraad heeft de bevoegdheid om aanvullende informatie te vragen aan de
Taakgroep Jeugd en jongeren
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Bijlage 8: ‘Taakgroep communicatie’

Instructie voor de taakgroep Communicatie
De taakgroep communicatie voert beleid aangaande de interne en de externe communicatie van de
PGA. Het gaat er om dat de gemeenteleden op eigentijdse en aansprekende wijze goed geïnformeerd
worden over alles wat er in de PGA gebeurt. Daarnaast houdt de taakgroep zich bezig met de externe
communicatie: hoe en waar maakt de PGA zich in de Arnhemse samenleving kenbaar en zichtbaar.
De taakgroep wordt ingesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.
De taakgroep is gebonden aan het beleid dat door de algemene kerkenraad is vastgesteld.
1. Samenstelling
De Taakgroep Communicatie bestaat minimaal uit:




Een predikant of kerkelijk werker vanuit het werkteam
Een ambtsdrager vanuit de AK
Drie leden, bij voorkeur uit elke wijkgemeente één; deze leden hoeven geen ambtsdrager te
zijn
Leden uit de wijkgemeente(n) van bijzondere aard kunnen lid zijn van de taakgroep.

2. Benoeming
De predikant wordt voorgedragen door het werkteam,
De leden uit de wijk worden voorgedragen door de wijkkerkenraad
De ambtsdrager uit de AK wordt aangewezen door de AK
Zij worden allen benoemd door de AK.
De taakgroep kan zelf ook met redenen omkleed een verzoek doen aan de AK tot benoeming van een
of meer leden. De AK zal hierover dan beslissen.
3. Opdracht
De taakgroepen hebben de opdracht het door de algemene kerkenraad bepaalde beleid toe te spitsen
op hun eigen taakveld, daarin initiatieven te ontplooien en de algemene kerkenraad (on)gevraagd te
adviseren.
Het taakveld van de Taakgroep Communicatie is communicatie en public relations in de breedste zin
van het woord. Zowel interne als externe communicatie, sociale media, presentatie en uitstraling van
de PGA; al deze zaken maken deel uit van het takenpakket van de Taakgroep Communicatie.
De Taakgroep Communicatie heeft als kerntaken:
 gevraagd en ongevraagd advies geven aan de AK op het gebied van public relations en
communicatie, zowel intern als extern
 meedenken over en betrokken zijn bij de communicatie rondom de Actie Kerkbalans
 faciliteren/realiseren van diverse communicatiemogelijkheden met alle leden van de PGA
 implementeren van digitale media in de gangbare communicatie met leden
 onderhouden van contacten en zoeken van samenwerking met relevante partners op het
gebied van communicatie
 organisatie en bewaken voortgang kerkblad Kerkperspectief
 externe communicatie en publiciteit
 communicatie met doelgroepen (in ieder geval nieuw-ingekomenen)
 persvoorlichting
 public relations
Dit kan zij




o.a. doen door:
het kerkblad, het logo van de PGA, de website, facebook en twitter;
pr- en folder materiaal, stands bij evenementen, een kerst- of een paasglossy;
de uitstraling van een kerkelijk centrum, het mededelingenbord;
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een reclame boodschap op radio Arnhem, een gesprek op TV Gelderland;
een welkomstgeschenk aan nieuw-ingekomenen.
Ontwikkelen van middelen voor externe presentatie van de PGA

Daarnaast peilt en signaleert de taakgroep wensen en behoefte aan deskundigheidsbevordering,
ontwikkelen van expertise en ervaringsuitwisseling binnen de PGA op genoemd terrein en neemt
hierin initiatief.
4. Werkwijze
a. De Taakgroep Communicatie kiest jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een secretaris
b. De Taakgroep Communicatie vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter
dat wenselijk acht of wanneer tenminste 2 van zijn leden daarom met redenen omkleed verzoeken en
wel binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek
c. De vergaderingen worden tenminste 7 dagen van tevoren door de secretaris aangekondigd.
d. Binnen het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleid en de in deze instructies aangegeven
kaders heeft de Taakgroep Communicatie de bevoegdheid om haar taken naar eigen inzicht te
vervullen.
e. Besluitvorming vindt plaats volgens de kerkordelijke bepalingen voor besluitvorming in kerkelijke
lichamen, inclusief het daarin bepaalde quorum (de Taakgroep Communicatie kan geldige besluiten
nemen als tenminste de helft van haar leden aanwezig is)
f. Van elke vergadering wordt een verslag/besluiten- en actielijst gemaakt
Elke taakgroep werkt met een 4-jarenplan, waarin het taakveld, de opdracht, het doel, de
speerpunten met betrekking tot de uitdagingen van de PGA staan beschrevenen. Het 4-jarenplan
wordt voor een periode van vier jaar opgesteld door de taakgroep en ter informatie en toetsing
voorgelegd aan de algemene kerkenraad. Elk jaar wordt daar een werkplan aan toegevoegd, waarin
concrete plannen en doelen voor het voorliggende seizoen beschreven worden.
5. Rapportage
a. De leden van de Taakgroep Communicatie zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken
die hen vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen
b. De ambtsdragers binnen de Taakgroep Communicatie die zijn aangewezen door de wijk nemen
deel aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad. Dit geldt niet voor de niet-ambtsdragers die deel
zijn van de taakgroep. Omdat de formele communicatie vanuit de taakgroep niet via deze
ambtsdrager verloopt, en er geen ongelijkheid tussen de verschillende wijkgemeenten moet ontstaan,
zal de betreffende ambtsdrager geen formele rapportage vanuit de taakgroep verzorgen. Dat zal de
taakgroep, met of via de AK, verzorgen. c. De Taakgroep Communicatie zendt verslagen/besluiten- en
actielijsten ter informatie en toetsing aan de algemene kerkenraad
d. De ambtsdrager die deel uitmaakt van de algemene kerkenraad licht de verslagen/besluiten- en
actielijsten toe en geeft relevante aanvullende informatie in de vergaderingen van de algemene
kerkenraad
e. De Taakgroep Communicatie brengt jaarlijks (in de maand maart ) schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden aan de algemene kerkenraad
f. De Taakgroep Communicatie legt jaarlijks (in de maand maart) een werkplan ter toetsing voor aan
de algemene kerkenraad
g. De algemene kerkenraad heeft de bevoegdheid om aanvullende informatie te vragen aan de
Taakgroep Communicatie
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Bijlage 9: ‘Taakgroep Missionair werk’

Instructie voor de taakgroep Missionair Werk
De taakgroep missionair werk voert beleid aangaande de vraag hoe de PGA van betekenis kan zijn
voor de stad, betrokken kan zijn op de buurt en als geloofsgemeenschap uitnodigend en wervend kan
zijn. Het missionair beleid is in deze tijd een grote uitdaging voor de kerken, maar is allerminst
vanzelfsprekend. Het vraagt een nieuwe doordenking van de vraag wat de kern van missionair zijn is
en hoe dat ingevuld kan worden in de praktijk.
De taakgroep wordt ingesteld door en werkt onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad.
De taakgroep is gebonden aan het beleid dat door de algemene kerkenraad is vastgesteld.
1. Samenstelling
De Taakgroep Missionair werk bestaat minimaal uit:




Een predikant of kerkelijk werker vanuit het werkteam
Een ambtsdrager vanuit de AK
Drie leden, bij voorkeur uit elke wijkgemeente één; deze leden hoeven geen ambtsdrager te
zijn
Leden uit de wijkgemeente(n) van bijzondere aard kunnen lid zijn van de taakgroep.

2. Benoeming
De predikant wordt voorgedragen door het werkteam,
De leden uit de wijk worden voorgedragen door de wijkkerkenraden
De ambtsdrager uit de AK wordt aangewezen door de AK
Zij worden allen benoemd door de AK.
De taakgroep kan zelf ook met redenen omkleed een verzoek doen aan de AK tot benoeming van een
of meer leden. De AK zal hierover dan beslissen.
3. Opdracht
De taakgroepen hebben de opdracht het door de algemene kerkenraad bepaalde beleid toe te spitsen
op hun eigen taakveld, daarin initiatieven te ontplooien en de algemene kerkenraad (on)gevraagd te
adviseren.
De Taakgroep Missionair werk heeft als taken:
 beleid maken en uitvoeren aangaande het missionair werk van de PGA en de wijken;
 aandacht en beleid voor randkerkelijken;
 samenwerking zoeken met het Stadspastoraat, het studentenpastoraat en andere
kerkgenootschappen.
Dit kan zij o.a. doen door:
 het geven van voorlichting over de vraag hoe de wijkgemeenten met het oog op hun
kerntaken uitnodigend en wervend kunnen zijn voor rand- en buitenkerkelijken;
 het ontwikkelen van stads brede activiteiten en ‘events’ waarin Godzoekers kennis kunnen
nemen van de verschillende aspecten van het christelijk geloof en haar traditie;
 het aanbieden van cursussen waarin relatieve buitenstaanders kunnen kennis maken met
het christelijk geloof;
 het arrangeren van ontmoetingen waarin geïnteresseerde buitenstaanders kennis kunnen
maken met mensen die zich met dat geloof verbonden weten;
 in samenwerking met de wijkkerkenraden nadenken over de missionaire uitstraling van de
wijken.
4. Werkwijze
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a. De Taakgroep Missionair werk kiest jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een secretaris
b. De Taakgroep Missionair werk vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter dat wenselijk acht of wanneer tenminste 2 van haar leden daarom met redenen omkleed
verzoeken en wel binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek
c. De vergaderingen worden tenminste 7 dagen van tevoren door de secretaris aangekondigd.
d. Binnen het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleid en de in deze instructies aangegeven
kaders heeft de Taakgroep Missionair werk de bevoegdheid om haar taken naar eigen inzicht te
vervullen.
e. Besluitvorming vindt plaats volgens de kerkordelijke bepalingen voor besluitvorming in kerkelijke
lichamen, inclusief het daarin bepaalde quorum (de Taakgroep Missionair werk kan geldige besluiten
nemen als tenminste de helft van haar leden aanwezig is)
f. Van elke vergadering wordt een verslag/besluiten- en actielijst gemaakt
Elke taakgroep werkt met een 4-jarenplan, waarin het taakveld, de opdracht, het doel, de
speerpunten met betrekking tot de uitdagingen van de PGA staan beschrevenen. Het 4-jarenplan
wordt voor een periode van vier jaar opgesteld door de taakgroep en ter informatie en toetsing
voorgelegd aan de algemene kerkenraad. Elk jaar wordt daar een werkplan aan toegevoegd, waarin
concrete plannen en doelen voor het voorliggende seizoen beschreven worden.
5. Rapportage
a. De leden van de Taakgroep Missionair werk zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle
zaken die hen vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen
b. Eventuele ambtsdragers binnen de Taakgroep Missionair werk die zijn aangewezen door de wijk
nemen deel aan de vergaderingen van de wijkkerkenraad. Dit geldt niet voor de niet-ambtsdragers die
deel zijn van de taakgroep. Omdat de formele communicatie vanuit de taakgroep niet via deze
ambtsdrager verloopt, en er geen ongelijkheid tussen de verschillende wijkgemeenten moet ontstaan,
zal de betreffende ambtsdrager geen formele rapportage vanuit de taakgroep verzorgen. Dat zal de
taakgroep, met of via de AK, verzorgen. c. De Taakgroep Missionair werk zendt verslagen/besluitenen actielijsten ter informatie en toetsing aan de algemene kerkenraad
d. De ambtsdrager(s) die deel uitmaakt (uitmaken) van de algemene kerkenraad licht de
verslagen/besluiten- en actielijsten toe en geeft relevante aanvullende informatie in de vergaderingen
van de algemene kerkenraad
e. De Taakgroep Missionair werk brengt jaarlijks (in de maand aprril ) schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden aan de algemene kerkenraad
f. De Taakgroep Missionair werk legt jaarlijks (in de maand april) een werkplan ter toetsing voor aan
de algemene kerkenraad
g. De algemene kerkenraad heeft de bevoegdheid om aanvullende informatie te vragen aan de
Taakgroep Missionair werk
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Bijlage 10: ‘Formatiefonds’

Formatiefonds Protestantse Gemeente Arnhem
Algemeen
Op 21 oktober 2013 heeft de Algemene Kerkenraad besloten tot het instellen van een formatiefonds
om de overcapaciteit aan formatie binnen de PGA financieel af te dekken. Dat fonds dient uiterlijk 1
januari 2015 in werking te treden.
Het betreft dus een financieel instrument dat alleen bedoeld is om de lasten voor de wijken in lijn te
brengen met de formatie waar zij recht op hebben. Zo moet het duidelijker zijn wat de financiële
positie van de wijk is, indien zij niet meer worden belast voor de in hun wijk aanwezige overformatie.
Het is dus geen fonds waaruit extra formatie betaald gaat worden, of waarmee nieuwe formatieinitiatieven zullen kunnen worden bekostigd. Dat zal via de normale begrotingscyclus en
besluitvormingsweg moeten gaan.
In het beleidsplan PGA “het geloof is voor iedereen” ( zie 10.4.5) wordt voorgesteld hier € 700.000
voor te reserveren vanuit de algemene reserves van de PGA en de overcapaciteit in te zetten voor de
nieuwe functies die in de beleidsnota worden aanbevolen (zie 10.4.3).
Indien de komende jaren formatie verdwijnt gaat dit ten laste van de functies die vanuit de
overcapaciteit worden vervuld.
Aan dat bedrag ligt een berekening ten grondslag . Nadat die berekening begin 2013 was opgesteld is
Ds. Hoekstra overleden en werd bekend dat de pensioenleeftijden voor predikanten de leeftijden voor
de aow uitkeringen gaan volgen. In het beleidsplan is ook geschreven dat de overcapaciteit ook op
onze kosters betrekking heeft. Medio 2014 is die overcapaciteit van kosters door natuurlijk verloop
verdwenen.
Hierdoor moet voornoemde berekening van de omvang van het fonds worden geactualiseerd.
Uitwerking
Als het fonds uiterlijk 1 januari 2015 in werking moet treden zal dat voor het eerst zichtbaar zijn in de
begroting 2015 van de PGA.
Administratief wordt ultimo 2014 in de boekhouding een bedrag geoormerkt van de algemene reserve
naar een rekening Formatiefonds. Deze rekening bedroeg met de situatie en inzichten van 2013 een
bedrag van € 700.000. Dit zal eind dit jaar worden herberekend. Het maakt deel uit van de
zogenaamde bestemmingsreserves. Verwezen wordt naar pagina 17 van de jaarrekening van PGA
waar de bestemmingsreserves zijn gespecificeerd.
In de begroting 2015 zullen de wijken worden belast met de normatieve formatie voor predikanten.
De normformatie voor predikanten is thans 1 fte per 560 bijdragende pastorale eenheden. Het aantal
bijdragende pastorale eenheden is per wijk vastgelegd in de ledenadministratie Scipio/LRP. Volgens
die administratie bedroeg het aantal betalende pastorale eenheden begin 2013 2208.
De kosten van een formatieplaats worden berekend aan de hand van opgaven vanuit de
dienstenorganisatie van PKN.
Vaststelling van de omvang van het fonds
De totale formatie aan predikanten van de PGA is volgens de begroting 2014 6,27 (op dat moment
was Ds. Han Hoekstra nog in leven) . Uit berekeningen blijkt dat de normformatie 3,90 fte is, zodat
er 2,37 fte boventallig is.
De kosten van een formatieplaats bedraagt € 83.059. De wijken worden dus in de begroting 2015
belast met 3,90 x € 83.059, totaal € 323.930.
In de bestaande systeem zou dat € 520.780 zijn, dus € 196.850 meer.
Dat meerdere wordt ultimo 2015 bij het opmaken van de jaarrekening van de bestemmings-reserve
Formatiefonds afgeboekt.
In de bijlage bij deze notitie is nog eens aangeven hoe de werkelijke en de norm formatie over de
wijken is verdeeld.
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Bijlage 11: ‘Steunpunten’ (nog vast te stellen)
…
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Bijlage 12: ‘Inspiratiefonds’

Inspiratiefonds Protestantse Gemeente Arnhem
Doelstelling
Het inspiratiefonds stimuleert nieuwe initiatieven vanuit de PGA om te komen tot nieuwe activiteiten
die bijdragen aan de uitdagingen verdiepen, verbinden, verbreden en veranderen zoals verwoord in
de beleidsnota van oktober 2013. Zo wil de Protestantse Gemeente Arnhem duidelijk maken dat ze
serieus ruimte wil bieden voor vernieuwende initiatieven en activiteiten. Ook mensen van buiten de
bestuurlijke kring worden gevraagd hierin mee te doen.
Het inspiratiefonds richt zich op projecten met kosten van minimaal € 3.000,Kleinere projecten kunnen sneller worden gerealiseerd door een aanvraag via het moderamen AK.
Deze zal beslissen over behandelingswijze van de aanvraag en dit laten weten aan de betrokkenen.
Voor de kleinere projecten is het streven deze binnen een maand na duidelijke ontvangst van de
relevant informatie te laten weten of en hoe e.e.a. kan doorgaan of niet.
Criteria
 Het betreft een (structureel) vernieuwende activiteit, of bestaande activiteiten om die op een
hoger plan te brengen.
 Pilot-projecten zijn mogelijk
 De projecten moeten gericht zijn op minimaal een van de uitdagingen
 Ze moeten passen binnen het beleid van de PGA
 Het project moet worden geïnitieerd en gedragen door minimaal 3 mensen, waarvan bij
voorkeur minimaal 1 ambtsdrager is in een van de kerken van de PGA.
 De aanvraag kan tot stand komen met externe partners
 Het project dient te zijn voorzien van een duidelijke financiële paragraaf
 De omvang van het project is minimaal € 3.000,- .
 Het project moet een duidelijke looptijd hebben van maximaal 3 jaar
 Het project wordt minimaal eens per jaar geëvalueerd op resultaat van de doelstelling en de
kosten.
 De projecten moet SMART worden omschreven, zodat evaluatie op de doelstelling objectief
mogelijk is.
 Een project is eenvoudig te beëindigen met geen of weinig schade voor de PGA. Het gaat om
risicobeperking als een project onverhoopt voortijds moet worden beëindigd.
Financiering Inspiratiefonds
Uit het vermogen van de PGA wordt € 600.000,- voor dit fonds vrijgemaakt.
Het inspiratiefonds gaat van start op 1 januari 2015. Medio 2016 worden de eerste resultaten
geëvalueerd. Dit kan leiden tot bijstelling van het systeem. Dit wordt daarna jaarlijks herhaald.
Commissie Inspiratiefonds
 Een commissie van 5 mensen beoordeelt de aanvragen.
 De commissie wordt benoemd door de AK, niet zijnde leden van de AK.
 Drie mensen worden voorgedragen door de wijken, die bij voorkeur geen lid zijn van de WKR
Twee mensen worden voorgedragen door de AK. Voor deze laatste posten kan ook gekeken
worden naar mensen met bijzondere competentie.
 Het streven is om te komen tot een breed samengestelde commissie, met veel verschillende
competenties.
 Leden worden voor 3 jaar benoemd en zijn maximaal een maal herkiesbaar.
 Elk jaar treden, op basis van een rooster van aftreden, een of twee leden af.
 Indien nodig kan externe expertise voor de beoordeling van projecten worden ingehuurd.
Hierover is vooraf contact met voorzitters AK/CVK.
 De commissie zal creativiteit bij het indienen van de plannen stimuleren. Hiervoor zal zij zelf
methoden en wegen ontwikkelen, in afstemming met en met goedkeuring van de AK.
Werkwijze
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Drie keer per jaar start er een beoordelingsronde van ingediende projecten, te weten op
1 maart, 1 juni en 1 november.
Voor het indienen van de aanvragen zal een standaardformulier worden gemaakt.
Indien de commissie positief oordeelt, wordt het plan voorgelegd aan het CVK voor financieel
( en juridisch) advies.
Het CVK adviseert binnen korte tijd
Met het advies van het CVK wordt het plan ter goedkeuring aan de AK voorgelegd.
Deze plannen worden behandeld in de AK van (eind) mei, augustus/september en
december/januari.
Na beslissing van de AK informeert deze de commissie over de plannen, en de
initiatiefnemers.
Over de voortgang van de goedgekeurde plannen wordt jaarlijks door de verantwoordelijke
van de activiteit gerapporteerd aan het moderamen van de AK. Deze rapportage kan, in
overleg met de uitvoerders en de AK, aanleiding geven tot bijstelling van het plan. Dit zal
doorgaans ook aansluiten bij de eerder geformuleerde doelstellingen.
De gemeente wordt ook nauwgezet op de hoogte gehouden van de aanvragen (door de
commissie) en de lopende goedgekeurde projecten (door de projectgroep).

De letters van SMART staan voor:






Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
Acceptabel; Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of kerkenraad?
Realistisch; Is het doel haalbaar?
Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
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Bijlage 13 ‘Actiepunten beleidsplan PGA 2014-2018’
WIE GAAT WAT DOEN
In het onderstaande overzicht zijn alle beleidsvoornemens uit het beleidsplan 2014-18 van de PGA op
een rij gezet en is aangegeven wie voor het betreffende voornemen de eerst verantwoordelijke is en
het betreffende voornemen dan ook als eerste gaat oppakken, en wie daarin de samenwerkende
partijen zijn.
De algemene kerkenraad zal de beleidsvoornemens die tot het taakgebied van de wijkkerkenraden, de
colleges, het wijkteam en de taakgroepen behoren als ‘door de algemene kerkenraad gewenste’
suggesties aanreiken met de vraag deze suggesties te willen overwegen en zo mogelijk in hun
beleidsplan / werkdocument op te nemen. De beleidsvoornemens waar de algemene kerkenraad
eerstverantwoordelijke voor is, zullen uiteraard door de algemene kerkenraad zelf worden opgepakt
en uitgevoerd.
In het overzicht worden de beleidsvoornemens kort aangeduid, waarbij telkens wordt aangegeven wie
de initiërende partij en wie de samenwerkende partijen zijn. In bijlage 14: ‘Overzicht
beleidsvoornemens’ wordt het onderstaande beknopt en schematisch weergegeven.
4. Verdiepen
1. Toerusting van predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers
actie: werkteam
2. Geloofsgesprek
actie: taakgroep ‘vorming en toerusting’
i.s.m. wijkkerkenraden / werkteam
3. Begeleiding op de levens/geloofsweg
actie: taakgroep ‘vorming en toerusting’.
i.s.m. taakgroep jeugd 18+
4. Begeleiding van kinderen/jongeren
actie wijkkerkenraden
i.s.m. college van diakenen
5. Gevarieerd aanbod aan vieringen
actie: wijkkerkenraden
i.s.m. werkteam, taakgroep 18+
6. Inspirerende ontmoetingen
actie: taakgroep ‘vorming en toerusting’.
7. Huiskamerkringen/steunpunten
actie: wijkkerkenraden
i.s.m. werkteam
5. Verbinden
1. Oefenen in diversiteit
actie: wijkkerkenraden / werkteam / algemene kerkenraad
1a. Toerusting van beroepskrachten en vrijwilligers.
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. werkteam
1b. Beroepskrachten en bestuurders weerspiegelen de diversiteit van de gemeente.
actie: algemene kerkenraad / wijkkerkenraden / werkteam
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1c. Bevorderen van de interne diversiteit: eenheid in verscheidenheid.
actie: algemene kerkenraad
2. Vormen van lidmaatschap
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. college van kerkrentmeesters
3. Generatiebeleid, analyse wijkgemeenten
actie: wijkkerkenraden
i.s.m. kerkelijk bureau
3a. Jeugd en jongeren
actie: jeugdouderlingen / taakgroep jeugd 18+
3b. Middengroepen
actie: taakgroep ‘vorming en toerusting’
i.s.m. wijkkerkenraden / werkteam / stadspastoraat
3c. Ouderen
actie: wijkkerkenraden
i.s.m. werkteam
4. Doelgroepenbeleid
actie: taakgroep ‘vorming en toerusting’
i.s.m. werkteam / stadspastoraat, en wijkkerkenraden,
5. Diversiteit in vieringen
actie: wijkkerkenraden
i.s.m. werkteam
6. Geldwerving
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. wijkkerkenraden
6. Verbreden
1. Bijdragen aan het welzijn in en van de stad
actie: college van diakenen / taakgroep missionair werk
1a. Contacten onderhouden met stadsbestuur en welzijnswerk
actie: college van diakenen
1b. Samen met andere kerken
actie: college van diakenen
1c. Bevorderen van het diaconaal bewust zijn in de wijken
actie: college van diakenen
i.s.m. wijkdiakenen
1d. Bouwen aan een bewuste levensstijl
actie: college van diakenen
i.s.m. taakgroep communicatie
1e. Jongeren betrekken bij diaconaal werk
actie: college van diakenen
i.s.m. jeugdouderlingen
2. Bouwen aan missionair kerk-zijn
actie: taakgroep ‘missionair werk’
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i.s.m. werkteam en stadspastoraat
2a Geloof delen
actie: taakgroep ‘missionair werk’
i.s.m. werkteam
2b Geloofscursussen
actie: taakgroep ‘missionair werk’
i.s.m. Stadspastoraat
2c Ontmoetingsplekken
actie: taakgroep ‘missionair werk’
2d Missionaire communicatie
actie: werkteam
2e Religieus café
actie: taakgroep ‘missionair werk’
i.s.m. stadspastoraat
2f Stadspastoraat
actie: Stadspastoraat
2g Pleisterplaats
actie: algemene kerkenraad,
i.s.m. stadspastoraat en college van diakenen
3. Bijdragen aan de oecumene
actie: taakgroep ‘missionair werk’
i.s.m. stadspastoraat
4. Bouwen aan goede communicatie
actie: taakgroep communicatie
i.s.m. web-master / woordvoerder
7. Veranderen
1. Leidinggeven en besturen
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. wijkkerkenraden / colleges / werkteam
1a. Samenstelling algemene kerkenraad
actie: reeds gerealiseerd
1b. Proces-begeleider aanstellen
actie: reeds gerealiseerd
2. Bevorderen eenheid en verscheidenheid
actie: algemene kerkenraad
3. Werkteam inrichten
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. wekteam
4. De taakgroepen instellen en werkdocumenten opstellen
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. procesbegeleider
4a Taakgroep ‘Jeugd en jongerenwerk 18+’
4b Taakgroep ‘Vorming & toerusting’
4c Taakgroep ‘Missionair werk’
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4d Taakgroep ‘Communicatie’.
5. Wijkgemeenten
actie: n.v.t.
5a Combinatie van wijkgemeenten
actie: reeds gerealiseerd
5b Reductie van wijkgemeenten
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. proces-begeleider / wijkkerkenraden
5c Positie bijzondere wijkgemeenten
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. wijkerkenraden De Rank en VVP / college van kerkrentmeesters
6. Personeelsbeleid
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. college van kerkrentmeesters
6a Aanstellen van predikanten en kerkelijk werkers
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. werkteam / wijkkerkenraden
6b Formatiefonds
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. algemene kerkenraad / werkteam
6c Kosters en beheerders
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. algemene kerkenraad
6d. Woordvoeder
actie: algemene kerkenraad
7. Financiën
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. algemene kerkenraad
7a. Vermeerderen van de inkomsten
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. college van kerkrentmeesters
7b. Verkoop van kerkgebouwen
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. algemene kerkenraad
7c Wijkkas
actie: college van kerkrentmeesters
i.s.m. wijkkerkenraden
8. Kerkgebouwen
actie: n.v.t
8a Eén kerkelijk centrum per wijkgemeente
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. wijkkerkenraden / college van kerkrentmeesters / procesbegeleider
8b Modernisering kerkelijke centra
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actie: algemene kerkenraad
i.s.m. wijkkerkenraden / college van kerkrentmeesters / werkteam
8c Pleisterplaats
actie: algemene kerkenraad
i.s.m. stadspastoraat / college van kerkrentmeesters
8d Steunpunt
actie: algemene kerkenraad
9. Inspiratiefonds
actie: algemene kerkenraad
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Bijlage 14: ‘Overzicht beleidsvoornemens’
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