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De Inloop en het Avondgebed
Langzaam loopt de grote zaal van de Drumptse Hof vol, ruim 80 belangstellenden hebben
de uitnodiging van de kerkenraad aangenomen om mee te denken over de toekomst van
onze gemeente. Hartelijke begroetingen over en weer, een kopje koffie of thee,
sommigen bekijken het programma voor deze avond dat op de tafels klaar ligt. Maar
eerst doen we wat we als kerkelijke gemeenschap belangrijk vinden, we gaan naar de
kerkzaal waar we onder leiding van ds. Mieke Bregman ons voorbereiden door middel
van een Avondgebed. We zingen lied 246B en we luisteren naar Exodus 33 : 12 – 15,
waarvan het laatste gedeelte luidt: “Als U niet met ons meegaat, laat ons dan niet
vertrekken.” Net als Mozes vinden wij het belangrijk dat God onze metgezel is op onze
tocht. In die geest willen wij als kerkenraad samen met de gemeente op pad gaan.
Opening gemeenteavond door Wim Wassink (voorzitter Kerkenraad)
Stand van zaken
 We hadden voor de zomervakantie een gemeenteavond gepland. We zouden u
informeren over de ideeën die de beleidsgroep en de klankbordgroep hadden over
een mogelijke invulling voor de vacatures die waren ontstaan na het vertrek van
Karin Spelt en Leen de Ronde. Maar omdat er onduidelijkheid was over de
financiële dekking, heb ik het niet aangedurfd om deze gemeenteavond te laten
doorgaan
Hoewel we gebouwen en landerijen hebben verkocht en we geld hebben kunnen
toevoegen aan onze reserves, laat onze exploitatie nog steeds een negatief beeld
zien. We worden hierbij nauwlettend gevolgd door onze toezichthouder van de
PKN het Classicaal College Behandeling Beheerszaken (CCBB). Zij moeten voor al
onze uitgaven groen licht geven.
Hebben we die duidelijkheid dan nu wel? Nee nog niet helemaal, u hoort daar
later op de avond meer over. Toch hebben we deze avond laten doorgaan, omdat
we de vragen waarvoor we als kerkenraad staan graag met u willen delen en zo
veel mogelijk willen horen hoe u erover denkt.

-

-

Voor welke zaken moeten we als kerkenraad op korte termijn
oplossingen hebben:
Als eerste hebben we gemerkt dat we zoveel vacatures niet vervuld krijgen in de
kerkenraad en colleges, dat we vaak een onvoldoende aantal ambtsdragers
hebben om besluiten te mogen nemen. Daadkrachtige besluitvorming wordt
daardoor extra belemmerd.
Ook de vele en ellenlange vergaderingen zorgen niet voor een groot animo om
ambtsdrager ter worden.
Op advies van onze classispredikant dr. Jaap van Beelen en Wim de Vos van het
classicaal college voor behandeling van beheerszaken willen wij het aantal
kerkenraadsleden terugbrengen van 21 naar bijvoorbeeld 13 en ook het aantal
kerkenraadsvergaderingen van 10 naar 6. Het moderamen krijgt dan meer de
taak van een dagelijks bestuur, terwijl de kerkenraad op hoofdlijnen de kerk
bestuurt.
De colleges (Diaconie en Kerkrentmeesters) en Taakgroepen zullen dus meer
ruimte krijgen om zaken binnen het beleid van de kerkenraad zelfstandig af te
handelen. Hiervoor moet wel weer de plaatselijke regeling aangepast worden. Ons
voorstel is om deze procedure in werking te zetten.

De overige thema’s vanavond zijn:
1. De plannen met de st. Maartenskerk: Geert-Jan van der Sangen zal dit
onderwerp verzorgen namens de werkgroep st. Maarten

2. De invulling van de formatie, Peter Minnema zal ons inlichten over
de uitkomsten van het gesprek met beleidsgroep en klankbordgroep.
3. Onze financiële positie: Deze zal worden toegelicht door Oriana Poldervaart en
Marjan Rietveld van het College van Kerkrentmeesters.
Wim Wassink wenst ons allen een goede gemeenteavond toe!
Presentatie Werkgroep St Maarten door Geert-Jan van der Sangen
Geert-Jan van der Sangen is als ambassadeur van ‘Trots op Tiel’ betrokken geraakt bij de
St Maartenskerk en heeft zich als onbetaalde vrijwilliger/ maatschappelijk ondernemer
tot doel gesteld om de St Maarten rendabel exploitabel te maken. Tijdens de inleiding en
ook gedurende de presentatie werden informatieve vragen gesteld. Zoals:
- Blijft de PGT eigenaar van de St Maartenskerk? Antwoord: Ja!
- Kan de kerk alleen maar tegen betaling worden gebruikt? Antwoord: soms wel,
soms niet.
- Komt er een verbouwing? Antwoord: Ja!
- Waar ligt het (financiële) risico van de toekomstige exploitatie? Antwoord: deels
bij de exploitatiestichting en deels bij de PGT.
Hieronder volgt een samenvatting van de presentatie alsmede een geactualiseerde
bewerking van een eerder interview met Geert-Jan van der Sangen.
St. Maartenskerk, een reële mogelijkheid
Tiel is een van de oudste steden van Nederland. Tiel heeft een prachtige monumentale
kerk die stamt uit de 9e eeuw, toen nog een klein kerkje, maar in de 16e eeuw was deze
kerk de grootste kerk van Gelderland. En de toren is vandaag nog steeds de hoogste
kerktoren van de Betuwe. Zo maar wat wetenswaardigheden die Geert-Jan van der
Sangen deelt bij de presentatie van zijn plannen voor de herbestemming van de Sint
Maartenskerk in Tiel.
St Maartenskerk, serieuze plannen
Van der Sangen is de uitwerking van zijn plannen begonnen met het historische
perspectief. Zowel Tiel, de kerk als haar naamgever Sint-Maarten bieden tal van
aanknopingspunten voor de herbestemming zoals Van der Sangen die voorstelt. De kerk
stond vroeger heel centraal in de stad, het was het bruisende middelpunt. En niet alleen
om naar priesters te luisteren, maar juist heel multifunctioneel. Het was een combinatie
van een gemeenschapshuis en marktplaats. Er werd recht gesproken, de biecht
afgenomen, huwelijken gesloten en debatten gevoerd. Maar het was ook een speelplaats
voor kinderen tijdens de markt. Uiteraard werden er ook kerkdiensten gehouden.
Kortom, tal van activiteiten, bruisend van de energie, spiritualiteit ‘pur sang’.
St Maartenskerk, kloppend hart
Voor dat hij zijn plannen uiteenzet staat hij nog even stil bij Tiel en de Betuwe. Hij
refereert aan de 10 gedaanten van de kerk. De Sint Maartenskerk heeft 10 gedaanten
gekend, van een klein kerkje op de begraafplaats tot Romaanse kerk en uitgebouwd tot
Gotische kerk. Die 10 gedaanten staan symbool voor de vele gezichten die Tiel heeft:
Fruitstad aan de Waal, historische stad, Hanzestad, Fruitcorso, Appelpop, Tiel Maritiem,
schatkamer van de Betuwe en dan ook nog stad om in te wonen en te werken. Een stad
met vele gezichten, verschillende bevolkingsgroepen, religies en leefomgeving. Met
weinig interactie, ook niet met de omliggende dorpen. Van der Sangen heeft zich de
vraag gesteld hoe je die verschillende werelden bij elkaar krijgt, hoe je in Tiel en de regio
de verbinding tot stand brengt en wat het samenhangend verhaal voor Tiel en de Betuwe
kan zijn. Met 1 gezicht, op 1 plaats met 1 verhaal. De Sint Maartenskerk kan daarvoor
symbool staan. Dit monumentale gebouw als kloppend hart van de Betuwe. Dat zorgt
voor verbinding en de vele initiatieven en activiteiten laat samen komen. Met een verhaal
dat begint in de 9e eeuw wat gaat over verbinding, energie en vitaliteit.

St Maartenskerk, bruisend middelpunt
Het gebouw dat niet alleen als symbool maar ook als fysieke plaats centraal in de Betuwe
staat, waar vele evenementen kunnen plaatsvinden. Waar dan ook veel mensen op af
komen. In de eerste plaats de inwoners van de Betuwe en de ondernemers, maar ook
toeristen, studenten en gasten van buiten de regio. Ze komen allemaal, omdat er iedere
week weer wat te beleven is op een prachtige plek in Tiel, zowel in het gebouw als in de
historische tuin rondom de kerk op de eeuwoude funderingen. Op de vraag hoe Van der
Sangen voor zich ziet hoe al die verschillende belanghebbenden dit gaan omarmen is zijn
antwoord eenvoudig. Wanneer wij samen voor elkaar krijgen dat de kerk weer het
bruisende middelpunt van de Betuwe wordt hebben al die partijen er ook belang bij. Zo’n
mooie plek gaat veel mensen trekken en die verblijven dan ook langer in Tiel. Maar het is
ook fijn dat je weet dat er op deze plaats tal van activiteiten worden georganiseerd en er
altijd wel wat te doen is. Zoals eenmaal per maand een Betuwse markt met regionale
producten van al die mooie ondernemers in de regio. Met aan het einde een Betuwse
borrel voor ondernemers uit de regio. Maar hij stelt zich ook voor dat alle
eindexamengala’s vanaf volgend jaar in de kerk plaats zullen vinden. Hoe mooi is dat in
zo’n gebouw en al is het je eerste kennismaking met dit gebouw, je vergeet het nooit
meer. Wellicht denk je er later weer aan wanneer je gaat trouwen of een groot event
voor je werkgever of bedrijf mag organiseren. Ik wil ook de grote evenementen die Tiel
al heeft betrekken en ze uitnodigen om de prijsuitreiking in de kerk te doen. Of misschien
wel de tentoonstelling van de wagens van het Fruitcorso of een bijzonder podium tijdens
Appelpop.
St Maartenskerk, exploitatiestichting
Het plan is om de exploitatie van de kerk in een aparte stichting onder te brengen. Deze
stichting vormt een professionele organisatie als partner voor ondernemers uit de regio
die zich willen verbinden aan de kerk voor de komende 5 jaar. Dat worden dan ‘partners
van de Sint Maartenskerk’, zij betalen een vast bedrag per jaar en steunen daarmee de
kerk en haar exploitatie maar deze organisaties krijgen er ook wat voor terug. Ze mogen
de kerk dan een vast aantal maal per jaar gebruiken voor activiteiten die passend zijn.
Zo kan een uitvaartonderneming de kerk gebruiken voor herdenkingen, een
horecaonderneming voor huwelijk of een galadiner en cultuurbedrijven kunnen er
exposities of concerten organiseren of films tonen. Maar ook scholen zouden veel meer
kunnen doen wat betreft erfgoededucatie en het beklimmen van de toren zou een
attractie op zichzelf kunnen zijn. En hoe mooi zou zijn dat de Elstars hun volgende
productie koppelen aan de geschiedenis van de kerk of Sint-Maarten. Van der Sangen
praat momenteel met een aantal potentiële partners en is blij met de positieve feedback
op het plan en de betrokkenheid bij het kerkgebouw. De eerste partner was al wel een
zekerheid vooraf, dat is de Protestantse Gemeente Tiel (PGT). Zij willen het gebouw voor
10 - 12 keer per jaar gebruiken voor kerkdiensten. In deze opzet kan dat prima en is aan
een van de belangrijkste uitgangspunt voldaan in dit plan van Van der Sangen.
St Maartenskerk, facilitaire zaken
Gezien het multifunctionele karakter dat het gebouw gaat krijgen is er ook ruimte voor
partners die zich meer op de verhuur van facilitaire zaken (horeca, geluid e.d.) richten.
Of voor een cateraar of evenementenbureau. Alles wat we gaan realiseren zal dan ook
flexibel en mobiel dienen te zijn. Uiteraard moeten er ook faciliteiten zoals sanitaire
voorzieningen, verwarming en horecavoorzieningen worden gerealiseerd. Dat is de
volgende stap in het plan. Wanneer de exploitatie voor de komende jaren rond is zal het
makkelijker zijn ook de noodzakelijke middelen te vinden om te investeren.
St Maartenskerk, potentiele partners
Van der Sangen heeft zijn verhaal nu met verschillende belanghebbenden gedeeld door
presentaties in de kerk, in het gemeentehuis, bij de Rotary en voor een afvaardiging van

de PGT. Het is nu tijd voor de volgende stap. Dat betekent dat ondernemers en
organisaties vanaf oktober concreet in gesprek gaan over het partnership. Maar Van der
Sangen wil ook de inwoners uit de Betuwe gaan betrekken. Hij denkt aan een bijzondere
manier van ‘crowdfunding’, passend bij het kerkgebouw, het toekomstige gebruik en het
grote verhaal.
St Maartenskerk, de financiën
Op basis van de gepresenteerde financiële gegevens kan het volgende
toekomstperspectief worden doorberekend:
• Niets doen betekent voortzetten huidige situatie
o € 300.000 verlies voor de komende 5 jaren
o Inclusief (gesubsidieerd) onderhoud van € 35.000 per jaar
o Geen perspectief met een verlies van € 60.000 per jaar
• Uitbesteden met het risico dat het tegenvalt
o € 225.000 verlies in de exploitatie
o Incl. bijdragen van € 75.000 onderhoud
o Per saldo verlies van € 30.000 per jaar
• Uitbesteden zoals het is bedoeld in het plan
o € 175.000 bijdrage in 5 jaar
o Dat is gelijk aan € 35.000 bijdrage voor groot onderhoud (zoals begroot)
o Alle andere kosten zitten in de exploitatie
Dat betekent dus dat uitbesteden in alle gevallen een positieve bijdrage levert.
St Maartenskerk, de benodigde investeringen
De investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan, beperken zich tot het
verlies dat zich nu laat voorspellen (€ 60.000 per jaar). Door deze toekomstige verliezen
nu op voorhand te investeren, in dit plan, kan tot executie worden overgegaan. Deze
investering zal aangewend worden om de volgende zaken te financieren (grove
schatting).
•
•
•
•
•
•

Voorzieningen
Sanitair
Keuken
Berging
Geluid
Mobiel

€
€
€
€
€

25.000
20.000
15.000
5.000
10.000

• Installaties
• CV
• Electra/licht

€ 55.000
€ 30.000

•
•
•
•

€10.000
€ 5.000
€ 5.000

Entree
In/uitgang
Garderobe
Brandeisen

De totale bijdragen is derhalve 180.000 Euro voor de investeringen in het gebouw en
50.000 Euro werkkapitaal voor de stichting. Van der Sangen stelt zelf voor om de
financiering voorwaardelijk te maken van het toetreden van minstens 6 partners zodat er
wel al een basis is in de exploitatie. Dus dat er al minstens contractuele toezeggingen
zijn voor 30.000 Euro alvorens er daadwerkelijk wordt gestart.

Deze financiering dient plaats te vinden door de PGT als eerste belanghebbende bij dit
plan en eigenaar van het gebouw. Daarnaast is er een wens om andere zaken te
realiseren die de exploitatie in de toekomst ondersteunen zoals een andere entree, een
juiste verbinding tussen binnen en buiten. Daar kunnen dan wellicht de Vrienden van de
Sint Maartenskerk aan bijdragen. Van der Sangen is ook in gesprek om de (meer)kosten
deels door de Vrienden van de Sint Maartenskerk te laten financieren, zij zijn wellicht
bereid om een onderdeel van de voorzieningen of installaties te financieren, maar willen
ook eerst dat het plan dan integraal is goedgekeurd door de PGT. In die zin is de bijdrage
van 180.000 Euro als maximum te beschouwen. De Gemeente Tiel heeft geen ruimte en
verzorgt al het groot onderhoud van de toren. Het is nog wel zaak om andere middelen
te vinden voor zowel de herbestemming als het groot onderhoud. Dit zou in een aparte
werkgroep ondergebracht dienen te worden zodat hier voldoende aandacht voor is. Het
zijn diverse stichtingen die deze herbestemming wellicht zouden willen ondersteunen,
ook bij de Provincie Gelderland zijn er wellicht mogelijkheden. De besluitvorming zou
echter niet van de financiering af mogen hangen. wanneer er andere bronnen worden
gevonden is niet meegenomen maar nu geen onderdeel van de besluitvorming. Voor
kleine investeringen stelt Van der Sangen fundraise activiteiten voor (bijvoorbeeld met
Rotary Tiel) of crowdfunding. Op die manier wordt de samenleving ook betrokken bij de
activiteiten van de Sint Maartenskerk.
St Maartenskerk, conclusie
Wanneer de Kerkenraad in 2019 het beslist, is de volgende stap om de afspraken tussen
de Prot. Gem. Tiel en de nieuw te vormen exploitatiestichting vast te leggen inclusief de
rol van Van der Sangen. Vervolgens kan Geert-Jan van der Sangen aan de slag met het
binden van partners, het aanvragen van vergunningen en het plannen van de
verbouwingen. Ook in die volgorde zodat we uiterlijk in september 2020 de
herbestemming hebben voltooid en de kans op een positieve exploitatie met het jaar zien
groeien.
De kerk is voor de zomer van 2019 al een aantal keren op een prachtige manier ingezet
bij bijzonder evenementen zoals de Samenloop voor Hoop en de traditionele
dodenherdenking. Na de zomer was er op 1 september het ligconcert van Muzikale
Monumenten in Rivierenland. Ruim honderd mensen luisteren liggend op een matje naar
het concert van de ‘best of Enaudi’. Een week later was er de “Nacht van Tiel’ in de kerk.
Een nieuw initiatief van Rotary Club Tiel om fondsen te werven voor het goede doel. Met
het prachtige decor van de Sint Maartenskerk kwamen er bijna 200 gasten voor een
bijzondere en feestelijke belevenis. Geheel in het wit kwam iedereen naar de kerk voor
een ‘pop-up picknick’ gevolgd door een geweldig feest. Dit unieke evenement laat ook
weer zien hoe breed de Sint Maartenskerk inzetbaar is en wat de mogelijkheden zijn.
Want de volgende ochtend was om 10.00 uur gewoon een reguliere kerkdienst.
Na afloop van de presentatie krijgt Geert-Jan van der Sangen spontaan applaus van de
aanwezigen en op de vraag of men in de zaal positief staat tegenover het in deze richting
exploiteren van de St Maartenskerk, steekt het overgrote deel van de aanwezigen de
hand op ten teken dat de Kerkenraad samen met het College van Kerkrentmeesters voort
kan gaan op deze weg!

Presentatie uitkomst gesprekken Beleidsgroep en Klankbordgroep door Peter
Minnema
“Ga niet te rade bij je angst,
Maar bij je wat je hoopt en droomt
Denk niet aan je frustraties
Maar aan je nog niet gebruikte sterke kanten
Houd je niet bezig met wat je probeerde en wat mislukte
Maar wat er nog steeds mogelijk is voor jou om te doen”
Dit is een uitspraak van een van de meest inspirerende kerkleiders in de geschiedenis:
Paus Johannes XXIII
Met deze intentie ben ik betrokken geweest bij het opstellen van het huidige beleidsplan
van onze nieuwe Protestantse Gemeente Tiel.
Op de voorplaat : een kleurrijke collage met woorden uit het lied: De Steppe zal bloeien.
Want als een steppe , een woestijn voelde het wel aan, in de tijd dat we het Beleidsplan
schreven en voelt het misschien nog wel aan voor veel gemeenteleden:
Ik zal een rijtje met u, jullie ongetwijfeld bekende mismoedig stemmende feiten
opnoemen:
- We vergrijzen steeds meer
- Kinderen en jongeren inclusief hun ouders zien we haast niet meer
- Vrijwilligers zijn moeilijk te krijgen, vooral niet voor dragende functies
- Het geld raakt op
- We missen de sfeer van vroeger in ons eigen kerkgebouw
- We missen gemeenteleden die zijn afgehaakt uit onvrede met de nieuwe situatie
- En, mede daardoor, stelt menigeen bij zichzelf vast:
- Samen geloven , samen kerkzijn is eigenlijk best moeilijk vol te houden in deze
tijd…
“Ga niet te rade bij je angst,
Maar bij je wat je hoopt en droomt
Denk niet aan je frustraties
Maar aan je nog niet gebruikte sterke kanten
Houd je niet bezig met wat je probeerde en wat mislukte
Maar wat er nog steeds mogelijk is voor jou om te doen”
Woorden die hard nodig zijn om onszelf weer bij de haren uit het moeras te trekken.
Maar ook woorden die je de ogen kunnen openen voor wat ook een realiteit is:
Er gebeurt in onze nieuw gevormde gemeente ook ontzettend veel goeds en
hoopgevends.
In het beleidsplan wordt daar uitvoerig bij stil gestaan en er wordt ook een aanzet
gegeven tot verdere uitbouw van al dat goede.
Een nieuw elan was te bespeuren tijdens gemeenteavonden, waarin delen van het
beleidsplan zijn gepresenteerd.
Een nieuw elan maakte zich meester van de Kerkenraad tijdens een Bezinningsdag op 9
maart o.l.v. Miriam Bierhaus…
Ja en toen kwam er opeens ook het vertrek van twee predikanten, van Leen de Ronde en
Karin Spelt voorbij. Een verlies van twee uitermate aanwezige , bepalende en dragende
krachten… Maar ook financiële ruimte voor een nieuwe een realistischer invulling van de
professionele ondersteuning.
Als beleidsgroep werden we gevraagd mee te denken over hoe hiermee om te gaan.
Met hulp van de al eerder genoemde Miriam Bierhaus ontwikkelden we 3 scenario’s :



Gaan we voor een cantor-organist? Er is immers op het gebied van de kerkmuziek
veel ingeleverd de afgelopen jaren.



Gaan we voor een ouderenpastor? Voor de broodnodige ondersteuning van onze
twee deeltijdpredikanten in een grote gemeente met zoveel ouderen.



Of gaan we voor Kerkelijk werker Gemeente-opbouw om een aantal die mooie
nieuwe beleidsvoornemens te helpen realiseren. Om de gemeente te leren nog
meer op eigen benen te staan.

Deze 3 scenario’s werden voorgelegd aan een aantal gemeenteleden , die zich hadden
aangemeld om een klankbordgroep te vormen.
Op 24 juni sprak deze klankbordgroep een voorkeur uit voor het volgende:
We hebben een steuntje in de rug nodig:
Iemand die het beste in ons naar boven weet te halen
Iemand die ons de ogen opent voor onze eigen gaven en die van anderen
Iemand die ons de ogen opent voor eigentijdse vormen van kerkzijn waarin
jong en oud zich thuis voelen
Iemand die vrijwilligers toerust en ondersteunt
Iemand die ons de ogen opent voor wat niet meer kan en tegelijk voor wat wel
mogelijk is
Zoiets heet ook wel Waarderende gemeenteopbouw (Jan Hendriks)
Gemeenteopbouw met een waarderend oog en hart voor ieders mogelijkheden.
De predikanten kunnen dat niet alleen. Laten we er voor zorgen dat iemand hen daarbij
helpt als kerkelijk werker gemeenteopbouw
Iemand die ons leert nog meer of misschien wel anders op eigen benen te staan.
Iemand die ons toerust om onze eigen weg te gaan
Iemand die ons helpt te groeien als gemeenschap
Want de kerk van de toekomst , dat zijn wij!
Peter Minnema beëindigt zijn presentatie als volgt: “Dit advies van de klankbordgroep is
aan de kerkenraad voorgelegd, en op verzoek van de kerkenraad heb ik het vanavond
aan u allen gepresenteerd.”
Algemene bespreking over het voorgaande advies van de Klankbordgroep
Er komen positieve reacties uit de zaal op dit advies, wel wordt de kanttekening
geplaatst dat we niet moeten denken dat een opbouwwerker wonderen kan verrichten. Er
zal ook het nodige uit de gemeente zelf moeten komen. Verder wordt opgemerkt dat er
nog steeds ondersteuning in het pastoraat nodig blijft. Zo wordt dan ook de voorkeur
uitgesproken om te kiezen voor een invulling van 50% opbouwwerk en 50% pastorale
ondersteuning. Ook zal er goed nagedacht moeten worden over een profielschets, we
moeten weten wat we willen! Er wordt nog opgemerkt dat een opbouwwerker wellicht
een poging kan doen om de ‘verloren schapen’ terug te halen. Ook zou zo iemand zich
bezig kunnen houden met de leeftijdsgroep 30ers en 40ers, die we sterk missen. In het
algemeen kunnen de aanwezigen zich goed vinden een parttime opbouwwerker én
parttime pastorale ondersteuning.

Presentatie financiële kanttekeningen door Oriana Poldervaart en Marjan
Rietveld (CvK)
Deze bijdrage bestaat uit een PowerPointpresentatie die als bijlage bij deze impressie is
gevoegd.
Tijdens en na afloop van de PowerPoint worden de nodige opmerkingen gemaakt. Zo is
er teleurstelling over het feit dat de Jaarrekening 2018 nog niet klaar is. De permanente
onderbezetting van het CvK is daar volledig debet aan! Vanuit het CvK wordt duidelijk
gemaakt dat ds. Lammie Stel voor 0,5 Fte tijdelijk is ‘ingehuurd’ voor ondersteuning in
het pastoraat. Per 1 januari 2020 vullen ds. Mieke Bregman en ds. Detlef Bohlken samen
1,2 Fte in, terwijl onze gemeente op basis van de ledenaantallen ruimte zou moeten
hebben voor 2,2 Fte. Ondanks alle pessimistische geluiden verwacht het CvK dat voor het
jaar 2020 een begroting die op nul (!) uitkomt haalbaar is.
Geheel conform de reeds lang geleden gemaakte afspraken kan ons kerkkoor ProCanTi
met ingang van 1 januari 2020 geen gebruik meer maken van de kerk aan de
Schaepmanstraat. Met het bestuur van het koor is afgesproken dat men vanaf die datum
terecht kan in de Drumptse Kerk.
Een grote teleurstelling voor iedereen is de mededeling dat het Diaconaal Centrum Tiel
(DCT) er niet in is geslaagd voldoende partners te vinden voor de (gezamenlijke)
exploitatie en aankoop van de kerk aan de Schaepmanstraat. Dit betekent dat het
Inloophuis ingaande 1 januari 2020 weer op zoek moet naar een nieuw onderkomen
(Ceciliënhof?). De kerkenraad (en het CvK) worden dringend opgeroepen een oplossing
te vinden voor dit nijpend probleem!
Er wordt nog gevraagd naar de tijdsvolgorde en de mate van belangrijkheid: verbouwing
Drumptse Kerk of exploitatie St Maartenskerk. In principe voert de kerkenraad het eerder
genomen gebouwenbesluit uit. Dat betekent dat de hoofdkerk de Drumptse Kerk is en
dat er nog één maal per maand een Lutherse viering zal plaatsvinden in de Caeciliakapel
en dat de vieringen in Wadenoijen nog één maal in de drie weken zullen zijn.
Er volgt nog een pleidooi voor een betere geluidsinstallatie in de Drumptse Kerk, hetgeen
iemand de verzuchting doet slaken dat we geld uitgeven aan gebouwen waar we niet
meer komen. Die kunnen we dus beter van de hand doen, dan houden we geld over voor
het verbeteren van gebouwen (incl. geluidsinstallaties) waar we wél komen!
Samenvatting en sluiting door Wim Wassink
De voorzitter van de kerkenraad, Wim Wassink, stelt (terecht) vast dat we als gemeente
een nuttige, informatieve én positieve avond hebben gehad. We zijn met elkaar in
gesprek gegaan over de vraag wat voor gemeente willen we zijn in de toekomst die voor
ons ligt. Er wachten ons belangrijke beslissingen en grote uitdagingen. Dat kunnen we
niet alleen, we zijn deze avond begonnen met een avondgebed, we laten ons dan ook bij
onze plannen in deze geest leiden: “Als U niet met ons meegaat, laat ons dan niet
vertrekken.” Wij vinden het belangrijk dat God onze metgezel is op onze tocht. In die
geest willen wij als kerkenraad samen met de gemeente op pad gaan!
Watze Elgersma
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