
Algemene Kerkenraad van de 

Protestantse gemeente Hardenberg-Heemse

Verslag gemeenteavond d.d. 13-06-2022 in de Höftekerk.

Aanwezig:  Henk Meulink (voorzitter), Jan te Bokkel (scriba), Albert Hoogeveen, Alie
Peeneman, Jenny Welleweerd, Theo Oldehinkel, ds. Pieter Noordmans, Tinus Meilink, Ben Bakkenes,  Lambert 
Zandman.
Zie ook presentielijst.

1. Opening
Dhr. Henk Meulink opent de avond met een korte terugblik op corona. Het thema is “Even bijpraten”.
De overdenking van ds. René de Reuver wordt uitgelicht: “Wie alles bij het oude wil laten, kan het 
pinksterfeest beter niet vieren”. Zie ook: https://protestantsekerk.nl/verdieping/pinksteren-een-
riskant-feest/

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan
een koele bries die zuivert.
(Marijke de Bruijne, Lied 691:1)
Voorzitter gaat ons voor in gebed. 

2. Gemeenteavond 13 juni

https://protestantsekerk.nl/verdieping/pinksteren-een-riskant-feest/
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3. Stadskerk
Bart Jonkers voorzitter van de projectgroep Stadskerk.
Drie vragen:

 Waarom moet dat?
◦ We willen in 2050 nog een levendige kerkelijke gemeente zijn, maar… het ledenaantal 

loopt al 50 jaar terug
◦ Advies Silas: wijzigen kerkelijk concept

 Wat is dat, een “Stadskerk”?
◦ Kerkgebouw open, de hele week
◦ activiteiten op ideologische en theologische basis
◦ maar ook horecafaciliteit of andere zaken
◦ dat professioneel georganiseerd
◦ dus moeten er ook inkomsten zijn

 Wat is er tot nu toe gebeurd?
◦ Algemene Kerkenraad heeft besloten tot een projectgroep
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◦ Startnotitie opgesteld
◦ Projectgroepleden gezocht
◦ Twee keer gesproken over wat te ontwikkelen

▪ Hoe geven we sociale en spirituele invulling aan de “Stadskerk” van de toekomst?
▪ Hoe kunnen we geld verdienen met het kerkgebouw?
▪ Hoe gaan we dit concept in de toekomst noemen? Waarschijnlijk een andere term 

dan “Stadskerk”.
▪ Suggesties: b.jonkers@planet.nl
▪ Planning:

 Er komt nog één bijeenkomst van de projectgroep voor de zomervakantie.
 Klankbordgroepgesprek
 Wat is er nodig aan middelen?
 Zomer 2023 concretisering van de plannen

 Aan de hand van een vraag: alle wijken horen bij dit verhaal en deze gedachtegang.

4. Witte of Lambertuskerk
Dirk van Lenthe vertelt dat er in 2020 een commissie is ingesteld om aan de slag te gaan met de 
Witte of Lambertus-kerk.
Opdracht werkgroep: onderzoeken of de Witte of Lambertuskerk toekomstbestendig gemaakt kan 
worden en wat de kosten zijn. 
In 2021 eerste rapportage aan de Algemene Kerkenraad, maar dat was te duur.
Vervolgens nieuw plan ontwikkelen met maximaal budget van € 1.000.000,=
Goede vierplek voor Heemse.
Zie presentatie.
Goede tekeningen laten maken van de gebouwen.

5. Veilige kerk
Veilige kerk. Er is de afgelopen jaren op dit gebied veel in de publiciteit. Hoe kunnen we dat creëren?
Er is een concept-protocol in de maak, dat we in het najaar vaststellen.
Er zijn twee mensen die als vertrouwenspersoon gaan functioneren die geen kerkelijke functie hebben
en die bereid zijn om die functie te aanvaarden. Namen worden in het najaar bekend gemaakt.

6. Plaatselijke regeling
Gepubliceerd op de website. Vertegenwoordiging vanuit de wijken is iets losser geformuleerd.
Geen vragen, daarmee is dit nu ook gemeentelijk geaccordeerd (er was nog niet eerder een  
gemeenteavond hiervoor gehouden).

7. Financiën 
Actie Kerkbalans is de laatste jaren iets afstandelijker verlopen. Bezorgen was mogelijk, ophalen niet. 
Dat werkt qua respons minder goed. Er waren meer herinneringen nodig en de actie liep daardoor 
langer door.
Meer contact via Online verbonden. Niet iedereen die hieraan meedeed had van te voren bedacht dat 
deze communicatie ook voor actie Kerkbalans zou gelden en dat gaf ook wat ruis op de lijn.
In de begroting 2022 was een opbrengst begroot van 800.000 euro. Inclusief een tekort van € 
50.000. De opbrengst zal waarschijnlijk € 780.000 worden. Dat maakt samen een tekort van € 70.000 
voor dit jaar.
De komende begrotingen zullen daarop aangepast moeten worden.
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8. Rondvraag

 Pastorie van ds. Van Rixoort is verhuurd en in overleg met Commissie van Kerkrentmeesters 
verbouwd. De huurder heeft rechten die juridisch lastig liggen. De woning wordt tegen een 
goede prijs verhuurd. Dat heeft geresulteerd in de gedachtengang

 Geen vraag maar een opmerking over de sfeer en de situatie waarin kerkelijk werkers en 
predikanten hun werk moeten doen. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor ons allen.

7. Sluiting
Riekus Hamberg Lied 1006 “Onze vader in de hemel”.
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