
Programma gemeenteavond 8 mei 2019

•welkom en opening door de voorzitter Joke Nouwt

• presentatie werkgroep door Paul den Otter  

• bespreking van de punten op een van de laatste 
sheets in tafelgroepjes

• ophalen van de resultaten van de besprekingen

• eerste conclusie en (indien mogelijk) 
vervolgafspraken

• sluiting met kort liturgisch avondgebed





eerste bemoedigende reacties op de uitnodiging 
voor deze avond:

o extra toezeggingen;

o Frans Heijkoop: we gaan een actie opzetten.



mei 2018 gemeenteberaad:

o behoud van een vierplek voor de 
wijkgemeente, bij voorkeur De Hoeksteen;

o commissie van vijf leden van de 
wijkgemeente gaat aan de slag.



o rapportage in december 2018;

o kerkenraadsvergaderingen in januari, februari 
en maart 2019;

o installatie nieuwe commissie in april 2019;

o opdracht: ondersteun de kerkenraad en de 
gemeente in de te maken keuzes als het gaat 
om de toekomst van onze gemeente.



vooraf (1): tijdlijn

o 2012: kerk wordt verkocht en teruggehuurd/

€ 200.000 van de opbrengst bestemd voor 
herhuisvesting;

o 2012-2017: eerste huurperiode (€ 60.000);

o 2017-2022: tweede huurperiode (€ 84.000);

o 2020: AK en wijkgemeente moeten beslissing 
nemen over derde huurperiode (2022-2027);

o 2025: € 200.000 uit opbrengst verkoop is op.



o Vooraf (2): financiële gegevens Hervormd 
Zwijndrecht en wijk I:

o 2019: tekort HZ € 77.500;

o 2019: tekort wijk I € 17.000/€ 35.000;

o 2028: tekort HZ inmiddels opgelopen tot 
ruim € 200.000.



exploitatiesaldo 2019 wijk I (kerkbeheer)
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waaraan geven we ons geld uit?

o pastoraat € 70.000

o kerkgebouw/inventaris € 13.000*

o wijkkas €   4.000

o bijdrage algemeen € 11.000**

€ 98.000



verdeling van de kerkelijke bijdrage vanuit wijk I:

o 29% van de bijdragers zorgt voor 67% van de 
inkomsten;

o 65% van de inkomsten komt van 
gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar.



o daarom een beroep op de gemeenteleden: 
pas uw Kerkbalans-bijdrage aan

o 2018: 372 betalende leden dragen 
gemiddeld € 184 bij (€ 68.573)

o 2019: 364 betalende leden dragen 

gemiddeld € 187 bij (€ 68.232)



conclusies:

o we geven eigenlijk niet te veel uit;

o we brengen te weinig op;

o we zijn sterk afhankelijk van een relatief kleine 
groep grote(re) gevers;

o we zijn sterk afhankelijk van de oudere gevers.



o Maatregelen aan de inkomstenzijde:
• kerkbalans 2019;
• lezingen;
• sponsoren/donateurs/vrienden van De 

Hoeksteen;
• aandacht voor legaten;
• bijdrage rouwdiensten;
• bijdrage koffiedrinken;
• onderverhuur;
• speciale acties.



o Maatregelen aan de kostenzijde:

• gesprek met de verhuurder;

• bloemengroet;

• telefoonaansluiting;

• liturgieën (in kombinatie met beamer?).



o Missionair bezig zijn:

• meer naar buiten treden (plan CvD);

 huiswerkcursus;

 ontmoetingsmomenten eenzamen;

 kerk in de buurt (Badhuis-achtig);

• meer publiciteit over onze activiteiten.





o Wat doet deze presentatie met u?

o Hoe willen we kerk zijn?

o Waar willen en kunnen we kerk zijn?

o Kunnen we gemeente zijn met een andere 
vierplek dan De Hoeksteen?

o Spreekt ‘kerk-in-de-buurt’, ‘zorgzame kerk’ u aan?

o Kunnen we dat zijn?



o Bij dit alles is er nog wel een dilemma:

• alles bij het oude houden en (in ieder 
geval) doorgaan tot 2025 (mits de AK die 
keuze verantwoord vindt)?

• “als we alles bij het oude houden en door 
mogen gaan tot 2025, ga ik nu naar iets 
anders uitzien”.



o Kortom: welk besluit adviseert u de kerkenraad te 
nemen?



Avondgebed

• aansteken Paaskaars

• lied 103e

• lezen: Psalm 123

• stilte

• avondgebed van Maarten Luther

• lied 598



Lied 103e

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.



Psalm 123 Een pelgrimslied

Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont.
Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen
en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres,
zo volgen onze ogen de HEER, onze God, tot hij ons 
genadig wil zijn.
Wees genadig HEER, wees ons genadig, wij worden 
veracht, meer dan te dragen is.
Meer dan onze ziel kan dragen raakt ons achteloze spot,  
de hoogmoed van onverschilligen.

•



Stille overdenking



Luthers Avondgebed

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en 
aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. 

Amen.



Lied 598

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft, vuur dat nooit meer dooft (2x)


