Aan de leden van de wijkgemeente Vredenoord

Datum: 25 september 2019
Onderwerp: notitie toekomst Vredenoord
Beste gemeenteleden,
U bent uitgenodigd om in oktober in gesprek te gaan met de kerkenraad en met elkaar over
onderwerpen die betrekking hebben op de toekomst van onze wijkgemeente. De wijkkerkenraad heeft
onlangs het (deels huidige en deels gewenste) profiel van onze wijkgemeente in hoofdlijnen geschetst
en een aantal beleidslijnen uitgezet. De notitie waarin dit is geformuleerd kunt u vinden op onze
website of u kunt hem aanvragen via de scriba.
Kort samengevat zijn de volgende voorgenomen besluiten genomen:
1) We willen ons profiel, met name op de onderscheidende kenmerken verder versterken, zodat
er keuze mogelijk is binnen de PGA op vorm en inhoud. We kunnen niet alles zelf en werken
daarom samen met andere wijkgemeenten en kerkgemeenschappen. We zullen de komende
tijd nader uitwerken hoe wij ons profiel gaan ontwikkelen en versterken, met welke
activiteiten wel en welke niet.
2) Wij streven naar één vierplek voor de toekomst van Vredenoord, met als richtdatum het
seizoen 2024-2025, het seizoen waarin onze predikant Roeland Busschers met emiritaat zal
gaan. We nemen hiermee de tijd om toe te groeien naar de nieuwe situatie en dit goed voor te
bereiden.
3) Voor deze ene vierplek – eventueel voor specifieke functies gecombineerd met het gebruik
van andere locaties – gaan we een program van eisen uitwerken waaraan het gebouw volgens
ons profiel zou moeten voldoen.
4) We zien drie scenario’s om tot die ene vierplek te komen: verder met alleen de Adventskerk,
verder met alleen de Opstandingskerk, of nieuwbouw in het perspectief van de hele PGA. Deze
scenario’s zullen we in overleg met het CvK grondig (laten) onderzoeken op mogelijkheden,
haalbaarheid en draagvlak voordat we in het seizoen 2020-2021 tot een definitieve keuze
komen.
5) Als voorbereiding zullen we in het najaar van 2020 overgaan naar één gezamenlijke viering op
de zondagochtend. Zowel het exacte moment als de manier waarop (om en om kerken, per
periode in één gebouw, etc.) bespreken we in de gemeentegesprekken in oktober a.s.
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De gemeentegesprekken naar aanleiding van de notitie vinden plaats op
❖ dinsdag 8 oktober, 20.00 uur in de Opstandingskerk;
❖ donderdag 10 oktober, 10.00 uur in de Opstandingskerk;
❖ maandag 14 oktober, 20.00 uur in de Adventskerk en
❖ woensdag 16 oktober, 10.00 uur in de Adventskerk.
Voor de helderheid: de genoemde beleidslijnen zijn -na besluitvorming in de kerkenraadsvergadering
van november a.s.- adviezen van de wijkkerkenraad aan de Algemene Kerkenraad en het College van
Kerkrentmeesters van de PGA, die verantwoordelijk zijn voor de definitieve besluitvorming.
Wij bereiden met deze notitie een nieuwe stap voor in de ontwikkeling van onze wijkgemeente en we
zullen ook komend jaar met elkaar vervolgstappen zetten. Als wijkkerkenraad zijn we blij met de
betrokkenheid die we van u als gemeenteleden in de gesprekken hebben ervaren. We verwachten u
ook weer in de komende bijeenkomsten, om samen verder op pad te kunnen.
Met vriendelijke groet,
Namens de wijkkerkenraad van Vredenoord,
Henk Schoep
voorzitter
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