
Bijlage 1

Overzicht van de stappen van het vitaliseringsproces tot en met november 2012



Oktober 2010  Presentatie beleidsnota ‘Bouwen aan een vitale kerk’
In de periode 2008-2010 wordt door een beleidscommissie een nota opgesteld die als titel krijgt: 
‘Bouwen aan een vitale kerk - beleid voor een vitaliseringsproces voor de Protestantse Gemeente te 
Leiden 2011-2016’. De commissie, ingesteld door de AK, had als voorzitter Jasper Radder en werd 
geadviseerd door Frans Hoogendijk (gemeenteadviseur). De nota was het resultaat van twee 
consultatieronden langs wijkgemeenten. De presentatie door de beleidscommissie en haar adviseur 
vond plaats op 28 oktober 2010, in de Vredeskerk.

Oktober 2011  De door de Algemene Kerkenraad ingestelde begeleidingscommissie start, 
   onder leiding van gemeenteadviseur Jaap van der Giessen.
Van oktober 2011 tot april 2012 spreekt de commissie over vitaliteit met wijkgemeenten - op 
gemeenteavonden en kerkenraadsbijeenkomsten - met het ministerie van predikanten, de Algemene 
Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, De Bakkerij, de LSE 
en met Bijzonder Kerkenwerk.

November 2011  Beraad van Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en 
   predikanten
Aangezien de tijd begint te dringen en er iets moet gebeuren, wordt een beraad bijeen geroepen. In 
het beraad wordt gesteld dat het tekort op de begroting voor 2012 kan worden geaccepteerd, mits er 
in 2012 een sluitende meerjarenbegroting zal zijn én in 2012 de beleidskeuzen voor de nabije 
toekomst worden geformuleerd.

Januari 2012   Op 24 januari spreekt de Algemene Kerkenraad onder leiding van 
   gemeenteadviseur Jaap van der Giessen met de begeleidingscommissie over 
   vitaliteit.
Het gesprek gaat over de vraag wat vitaliteit inhoudt voor de wijkgemeenten en voor de PGL als 
geheel. Verder de vraag hoe de AK zijn eigen rol en verantwoordelijkheid ziet in relatie tot de drie 
kernpunten die de begeleidingscommissie noemt: geloof in herkenbare stijl, bestuur nieuwe stijl, 
begroting nieuwe stijl.

April 2012   De AK stelt op 17 april het rapport ‘Bouwen aan een vitale kerk’ vast, dat 
   door de begeleidingscommissie wordt aangeboden.

Mei 2012  Brief moderamen AK met aankondiging twee werkconferenties om het 
   ‘huiswerk’ opgegeven door de begeleidingscommissie uit te voeren. Het 
   moderamen laat zich bij het voorbereiden van de
   werkconferenties bijstaan door Bas Oerlemans, die ook dagvoorzitter is bij de 
   conferenties zelf.

Juni 2012  - Brief moderamen AK met uitnodiging 1e werkconferentie: ‘Wat is ons 
   visioen?’
   - 1e werkconferentie op 30 juni, in de Vredeskerk

Juli 2012  Brief moderamen AK aan deelnemers werkconferenties
   - Terugblik op 1e werkconferentie
   - Verzoek presentaties voor te bereiden voor 2e werkconferentie
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Augustus 2012 Onder verantwoordelijkheid van het moderamen van de AK verschijnt een 
   extra katern bij het Leids Kerkblad, ‘Bouwen aan een vitale kerk’, met daarin 
   een brief van de voorzitter van de AK, Foort van Oosten.

September 2012 - Brief moderamen d.d. 3 september met uitnodiging voor 2e werkconferentie 
   en aankondiging van een 3e conferentie.
   - Op zaterdag 30 september wordt de 2e werkconferentie gehouden, in De 
   Regenboog. Wijkgemeenten, colleges, predikanten en kerkelijk werkers en 
   Bijzonder Kerkenwerk verzorgen presentaties over hun beeld van de 
   toekomst van de PGL en hun eigen plek daarin.

Oktober 2012  - In het Leids Kerkblad verschijnt op de voorpagina een terugblik op de 2e 
   werkconferentie van de hand van ds Venema (assessor moderamen), onder de 
   titel: ‘Kom, adem ons open’.
   - Brief van moderamen AK aan de deelnemers van de conferenties met daarin 
   een terugblik op de 2e werkconferentie en een aankondiging van de volgende 
   stappen: vergadering AK 23 oktober, contact van moderamen met 
   predikanten en kerkelijk werkers, gesprek van moderamen met 
   begeleidingscommissie.
   - De AK houdt op 23 oktober een extra vergadering, volledig gewijd aan de 
   vragen: hoe zien de ‘kleuren’ van de PGL er in de toekomst uit, en wat 
   behoort tot de geloofsgemeenschappen / wat tot het geheel van de PGL? De 
   AK spreekt uit dat op de 3e werkconferentie een aanzet tot beleid op tafel 
   gelegd kan worden door het moderamen, gebaseerd op het vitaliseringsproces 
   tot nu toe.

November 2012 - Brief moderamen AK met uitnodiging en opzet voor de 3e werkconferentie. 
   Er worden drie bijlagen verzonden: weergaven van de 1e en 2e 
   werkconferentie en een overzicht van de stappen van het vitaliseringsproces.
   - Een delegatie van de AK bezoekt op 2 november de conferentie ‘De 
   anatomische les’, georganiseerd door het Beraad Grote Steden, over de 
   kerkelijke reorganisaties in Den Haag en Enschede.
   - De 3e werkconferentie wordt gehouden op 17 november, in de Vredeskerk.
   
   Het moderamen van de AK heeft de volgende gesprekken:
   - met de predikanten en kerkelijk werkers, op 20 november
    -  overleg met financieel adviseur Gerrit Oosterwijk van het Landelijk 
    Dienstencentrum over mogelijkheden voor beroepen en benoemen 
    op korte termijn, op 22 november 
    -  met het College van Kerkrentmeesters over de uitgangspunten voor 
    de begroting, in het licht van de vergadering van de Algemene Kerkenraad 
    van 23 oktober en de werkconferentie van 17 november, op 28 november 

   - met het bestuur van de Protestantse Kerk Amsterdam, over de ervaringen 
   die bij de kerkelijke reorganisatie zijn opgedaan, op 29 november
   - met de begeleidingscommissie, om terug te koppelen naar de notitie die de 
   aanzet vormde voor de werkconferenties, op 3 december
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December 2012 Brief aan kerkenraden, colleges, predikanten en kerkelijk werkers, met 
   verslag werkzaamheden en voornemens komende periode

Januari-mei 2013 Commissie Beleidsplan werkt aan concept van het beleidsplan

Februari -   Predikanten en kerkelijk werkers houden twee bezinningsbijeenkomsten
maart 2013  onder begeleiding van ds André Drost (werkbegeleiding PKN).

Mei 2013  Bezoek delegatie Commissie Beleidsplan aan Protestantse Kerk 
   Amsterdam, gesprek over matrix.

Juni 2013  - Bezoek delegatie Commissie Beleidsplan aan Protestantse Gemeente 
   Dordrecht, gesprek over matrix.
   - Bespreking concept Beleidsplan in AK

Juli 2013  Commissie Beleidsplan inventariseert n.a.v. bespreking in de AK de 
   knelpunten en formuleert beleid op de betreffende punten

Augustus 2013 - concept Matrix 2013 besproken met CvK
   - concept Meerjarenraming 2014-2017 besproken met CvK

September 2013 Herzien concept van het beleidsplan besproken in AK

Oktober 2013  - Overleg met CvK over aanpassing meerjarenraming en financiering 
   vitaliteitsfonds
   - Voorlopige vaststelling concept van het beleidsplan in AK
   - Concept naar wijkgemeenten verzonden

November 2013 Definitieve vaststelling beleidsplan in AK
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Bouwen aan een vitale kerk

Rapportage Begeleidingscommissie
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Proloog

1"Korinthiers"12:12.26

Allen%leden%van%één%lichaam
12"Een"lichaam"is"een"eenheid"die"uit"vele"delen"bestaat;"

ondanks"hun"veelheid"vormen"al"die"delen"samen"één"

lichaam."Zo"is"het"ook"met"het"lichaam"van"Christus."13"Wij"

zijn"allen"gedoopt"in"één"Geest"en"zijn"daardoor"één"

lichaam"geworden,"wij"zijn"allen"van"één"Geest"doordrenkt,"

of"we"nu"Joden"of"Grieken"zijn,"of"we"nu"slaven"of"vrije"

mensen"zijn."14"Immers,"een"lichaam"bestaat"niet"uit"één"

deel,"maar"uit"vele."15"Als"de"voet"zou"zeggen:"‘Ik"ben"geen"

hand,"dus"ik"hoor"niet"bij"het"lichaam,’"hoort"hij"er"dan"

werkelijk"niet"bij?"..."18"God"heeR"nu"eenmaal"alle"

lichaamsdelen"hun"eigen"plaats"gegeven,"precies"zoals"hij"

dat"wilde."..."21"Het"oog"kan"niet"tegen"de"hand"zeggen:"‘Ik"

heb"je"niet"nodig,’"en"het"hoofd"kan"dat"evenmin"tegen"de"

voeten"zeggen."22"Integendeel,"juist"die"delen"van"het"

lichaam"die"het"zwakst"lijken"zijn"het"meest"noodzakelijk."..."

24"God"heeR"ons"lichaam"zo"samengesteld"dat"de"delen"

die"het"nodig"hebben"ook"zorgvuldiger"behandeld"

worden,"25"zodat"het"lichaam"niet"zijn"samenhang"verliest,"

maar"alle"delen"elkaar"met"dezelfde"zorg"

omringen."26"Wanneer"één"lichaamsdeel"pijn"lijdt,"lijden"

alle"andere"mee;"wanneer"één"lichaamsdeel"met"respect"

behandeld"wordt,"delen"alle"andere"in"die"vreugde.
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1. Inleiding

In de nota ‘Bouwen aan een vitale kerk. Beleid voor een vitaliseringsproces 2011-2016’ wordt 
een aantal knelpunten geschetst in de Protestantse Gemeente Leiden (PGL), die vitalisering 
en toekomstperspectief voor de afzonderlijke wijken en de PGL als geheel noodzakelijk 
maken. 
De PGL zal rekening moeten houden met dalende inkomsten, stijgende uitgaven, dalende 
ledentallen, dalende bezoekers van kerkdiensten en tekort aan kader.

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft de Begeleidingscommissie (BC) de opdracht gegeven 
om in het vitaliseringsproces te adviseren, te coördineren en te begeleiden.
In deze rapportage doet de BC verslag aan de AK van de ontmoetingen en gesprekken, die 
de BC in de afgelopen periode heeft gehad met verschillende gremia en groepen van de PGL 
(paragraaf 2). 

De BC heeft uit deze verhalen en voorbeelden een aantal rode draden gedestilleerd 
(paragraaf 3). De meeste rode draden zijn voorzien van een of meer ‘knoppen’.
Een rode draad is een kenmerk van, of een richting om te komen tot een vitale 
geloofsgemeenschap.
Om concreter te maken hoe de PGL (de AK) invulling kan geven aan zo’n kenmerk of richting 
heeft de BC ‘knoppen’ geformuleerd. Een ‘knop’ zet iets in beweging, ‘als je er aan draait’. Het 
is aandachtspunt, een zaak om af te wegen, een actiepunt. 
Het appel van de BC hierbij is: Doe er iets mee, wat consequenties heeft!

In paragraaf 4 is het vervolg van het proces tot aan juli 2012 en daarna beschreven.

Wat er volgens de BC in de komende periode door AK, CvK en de wijken moet gebeuren – als 
‘huiswerk’ – staat in paragraaf 5.

De bijlage bevat een overzicht van rode draden, die de BC verzameld heeft uit de 
ontmoetingen en gesprekken in de afgelopen periode.

De Begeleidingscommissie heeft de afgelopen periode het begrip ‘vitaliteit’ aanvankelijk 
uitgewerkt in de drieslag: geloof in herkenbare stijl, bestuur nieuwe stijl en begroting nieuwe 
stijl. Tijdens het ordenen van de rode draden blijkt ‘vitaliteit in de praktijk’ en ‘geloof in 
herkenbare stijl’ samen te komen in het begrip ‘vitale geloofsgemeenschap’. 
De kern van vitaliteit is dus de vitale geloofsgemeenschap. Bestuur nieuwe stijl en begroting 
nieuwe stijl zijn hieraan ondersteunend (faciliterend).

In het vervolg van deze rapportage wordt soms verwezen naar een gesprek of ontmoeting met 
een bepaalde groep. ‘Een zin tussen aanhalingstekens’ vormt een anoniem citaat van een van 
de deelnemers aan het gesprek. Deze uitspraak vindt de BC van belang, maar staat niet 
buiten discussie.
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2. Ontmoetingen en gesprekken

De BC heeft in de periode van oktober 2011 tot april 2012 gesproken met gemeenteleden 
tijdens gemeenteavonden, met ambtsdragers tijdens kerkenraadsavonden, met het Ministerie 
van Predikanten, met de Algemene Kerkenraad, met het College van Kerkrentmeesters, met 
het College van Diakenen en De Bakkerij, met de Leidse Studenten Ekklesia en met Bijzonder 
Kerkenwerk.

Tijdens deze ontmoetingen ging het over vragen als: 
- Wat versta je onder ‘vitaliteit’? Wat betekent het voor jou?
- Waar zie vitaliteit gebeuren? Welk verhaal of voorbeeld over vitaliteit uit je eigen 

geloofsgemeenschap kun je vertellen?
- Welke idee of suggestie zou je willen delen met anderen in de PGL?

De belangrijkste conclusie die de BC uit deze gesprekken trekt is dat je de vitaliteit ziet 
gebeuren in de PGL, op verschillende plaatsen en tussen diverse mensen. Dat betekent dat je 
het met elkaar dus vooral over vitaliteit moet hebben. Het gesprek daarover is al een deel van 
de oplossing.
Niet op alle plekken is de PGL even vitaal. Ook zie je in de loop van het proces hoe vitaliteit 
en enthousiasme zich ontwikkelt.

Enkele voorbeelden en uitspraken tekenen de sfeer waarin de ontmoetingen en gesprekken 
tijdens dit proces plaatsvonden.

- In de wijken is de betrokkenheid ten opzichte van het vitaliseringsproces wisselend. 
Voor sommige gemeenteleden staan vragen over beleid, bestuur, begroting, 
knelpunten en kansen ver af van de belevingswereld. 

- Tijdens de gemeenteavonden was de opkomst wisselend, van 14, 15 tot 75 per 
avond. Je kunt de vraag stellen wat dit zegt over de betrokkenheid van het 
gemiddelde gemeentelid.

- Meedoen en meedenken in een gesprek werkt aanstekelijk: ‘Dit was een vitaliserende 
avond, een vitaliserend gesprek!’

- Informatie over de financiële situatie van de PGL maakt mensen op verschillende 
niveaus bewust van wat de urgentie is van de situatie en hoe groot de noodzaak is 
van vitaliteit en verandering.

- De AK zocht aanvankelijk naar de invulling van haar eigen rol en verantwoordelijkheid; 
gaandeweg werd meer duidelijk wat de AK kan en moet betekenen in het 
vitaliseringsproces.

- De kerkrentmeesters hadden aanvankelijk een hele andere benadering van vitaliteit 
en het vitaliseringsproces dan de aanpak van de BC. Dit leidde tot een intensief 
gesprek waarin enerzijds imago, frustratie en wantrouwen besproken zijn en 
anderzijds constructieve ideeën over beleid, begroting en bestuur genoemd zijn, 
vooral als het gaat over de verhouding tussen de AK en het College van 
Kerkrentmeesters.

- De gesprekken met de diaconie, De Bakkerij, Bijzonder Kerkenwerk en de Leidse 
Studenten Ekklesia leverden mooie vitale verhalen op: ideeën, concrete activiteiten, 
succeservaringen, voorbeelden van vitaliteit in attitude en in gedrag.

- In de gesprekken met de kerkelijk werkers en predikanten blijkt dat zij erg betrokken 
zijn op het proces en tegelijkertijd naar hun specifieke rol zoeken, welke beweging zij 
op gang kunnen brengen, in hun eigen geloofsgemeenschap en in de PGL als geheel.

Kortom, vitaliteit is niet vanzelfsprekend. Soms stroomt het als vanzelf, soms wordt het al 
werkende weg ontdekt. In ieder geval is het bezig zijn met vitaliteit – zowel creatief, als 
verbaal en cognitief – vruchtbaar!
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3. Rode draden

a. Vitale geloofsgemeenschap

i. Een vitale kerk/gemeente/geloofsgemeenschap heeft drie kenmerken. De drie 
aspecten zijn als het goed is met elkaar in balans. 
(1) Betrokkenheid op God
(2) Betrokkenheid op elkaar (gemeenschap)
(3) Betrokkenheid op de ander (samenleving)
Knop
 Hoe verhouden de verschillende facetten van de geloofsgemeenschappen en 

van de PGL als geheel zich tot deze drie kenmerken? Hoe is de balans?

ii. De PGL is een open en veelkleurige geloofsgemeenschap. Iedereen telt mee. 

iii. De PGL wordt gekenmerkt door de woorden expliciet en inclusief.
Expliciet wil zeggen: wees duidelijk welke identiteit je hebt (wie ben je en waar sta 
je voor?). Dit geeft richting aan geloofsgemeenschap, bestuur en begroting. 
Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen identiteit en profiel; de onderlinge 
verbondenheid van de geloofsgemeenschappen krijgt vorm in de PGL.
Inclusief heeft te maken met veelkleurigheid en diversiteit: open staan, mensen en 
initiatieven zijn welkom.
Knop
 Elke wijk formuleert zijn eigen profiel.
 De AK formuleert in gesprek met de wijken een overkoepelend ‘mission 

statement’ voor de hele PGL.
 De verschillende geloofsgemeenschappen maken gebruik van elkaars 

activiteiten.

iv. De PGL heeft een aantal geloofsgemeenschappen of kernen. De term 
‘wijkgemeente’ in de oorspronkelijke geografische betekenis is niet meer voor alle 
geloofsgemeenschappen van toepassing.
Knop
 Anders kijken naar wijkgrenzen (grenzen loslaten?).

v. Pastoraat: ‘Enerzijds zoeken gemeenteleden pastorale ondersteuning bij de 
geloofsgemeenschap (profiel) waarvoor ze hebben gekozen. Anderzijds is ook 
geografische betrokkenheid noodzakelijk voor pastoraat.’
Knop
 Inrichten van een pastoraal netwerk.

vi. De PGL heeft vierplekken en ontmoetingsplekken. 
Ontmoetingen bevorderen de betrokkenheid op elkaar en maakt het mogelijk 'zorg 
voor elkaar te hebben'. Ook andere ontmoetingsplekken dan kerkgebouwen zijn 
essentieel. Er zijn vormen te bedenken waarbij een kerkgebouw niet noodzakelijk 
is; het kan een andere ruimte zijn (b.v. huiskamer).
Knop
 Welke betekenis en functie hebben vierplekken en ontmoetingsplekken in de 

PGL? 
 Een kerkgebouw kan op zondag door verschillende geloofsgemeenschappen 

gebruikt worden.
 Het aantal vierplekken en/of ontmoetingsplekken heeft gevolgen voor de 

begroting.

vii. De rol van predikanten en kerkelijk werkers in de PGL. 
‘De voorganger gaat voor, gaat voorop. Of je nu wilt of niet, er wordt door 
gemeenteleden naar je gekeken als voorganger. Je speelt dus een cruciale rol. In 
het vitaliseringsproces is dat een kans!’
‘De voorganger heeft uiteraard een verantwoordelijk ten opzichte van de eigen 
geloofsgemeenschap; daarnaast is hij of zij ook werkzaam ten behoeve van het 
geheel van de PGL. De pastores werken (ook) in een team. Zie de metafoor van 
het lichaam.’
‘De verkondiging is verbonden met het ambt van predikant.’
Knop
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 Taakverdeling en samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers.

viii. Initiatieven ontstaan waar mensen elkaar ontmoeten. Mensen en groepen met 
initiatieven krijgen de ruimte geven.
Knop
 Gevolgen voor de begroting: geld reserveren en afspreken hoe je financiën 

toekent aan initiatieven.

ix. Vitalisering is een doorlopend proces. 
Knop
 Er zijn middelen nodig in de vorm van een vitaliseringsfonds om het proces 

van vitaliseren te faciliteren. 
 Vitalisering en beweging behoren tot de manier van gemeente-zijn van de 

PGL.

x. Attitude: Bouwen aan een vitale kerk vraagt ook een vitale attitude. Welke 
woorden en beelden gebruik je? Denken in mogelijkheden en kansen.
Aspecten van een vitale attitude zijn: Lef en leiderschap tonen, solidariteit, 
vertrouwen, transparantie.
Knop
 Met elkaar oefenen in een vitale attitude en elkaar aanspreken op een vitale 

attitude. Laten zien in gedrag.

b. Bestuur nieuwe stijl

i. Bestuur nieuwe stijl is overleggen en samenwerken op alle niveaus.
Knop
 Bijbehorende houding en gedrag: initiatief nemen, verantwoordelijk zijn voor 

eigen rol, leren van elkaar.
 Bezinnen op leiderschap in de kerkelijke context.

ii. We leven in een netwerkmaatschappij. We moeten leren een netwerk te herkennen, 
en de capaciteiten en talenten in een netwerk te ontdekken.
Knop
 Besturen nieuwe stijl vraagt zicht te krijgen op de aanwezigheid, de betekenis 

en de functie van de netwerken in en rondom de PGL.
 Vervolgens inspelen op en samenwerken met voor de PGL relevante 

netwerken.

iii.AK consulteert CvK; CvK licht alle besluiten AK door op financiële consequenties  
CvK en AK werken samen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
Knop
 Daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan en (on)mogelijkheden met elkaar 

bespreken.

iv.Projectmatig werken vraagt om flexibiliteit en inspelen op wat zich voordoet. Dit 
betekent dat ook de begroting flexibel moet zijn.

v.De staande structuren van de PGL werken soms eerder als ballast dan dat zij de 
vitale geloofsgemeenschap stimuleren. ‘De PGL is overgeorganiseerd.’ 
Knop
 Komen tot een minder zware vertegenwoordiging vanuit de wijkgemeenten in 

de AK (bv. slechts één afgevaardigde per wijkgemeente).
 Elk lid in de AK verantwoordelijk maken voor een PGL-brede portefeuille 

(integraal besturen, i.p.v. wijkgericht)
 Op termijn niet meer (slechts) denken in afvaardigingen vanuit 

wijkgemeenten, maar komen tot een kern-, activiteit-, doelgroep-, en/of 
projectgerichte samenstelling van de AK.

vi.Een vitale geloofsgemeenschap bloeit wanneer mensen worden aangesproken op 
hun talenten. ‘Wij werken met een kern van professionals en een netwerk van 
vrijwilligers.’
Knop
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 In de werving en toerusting van professionals en bestuurders binnen de PGL 
mensen maatwerk bieden dat aansluit op hun talent. Dit door bijvoorbeeld:

o Niet primair te redeneren vanuit functies, maar vanuit wat mensen 
goed kunnen (en daar functies en/of structuur op aan te passen).

o Professionals te vragen vanuit de affiniteit met hun eigen talent 
andere talenten te ‘scouten’ en toe te rusten (die dat op hun beurt zelf 
weer kunnen doen).

o Wijk-overstijgend te kijken, bekendheid met elkaar en dus uitwisseling 
is daarvoor een voorwaarde (bv. tussen vrijwilligers met eenzelfde tak 
affiniteit).

c. Begroting nieuwe stijl

i. Aan de begroting kun je zien, waar de prioriteiten van de PGL liggen. De begroting is 
dus gebaseerd op visie en beleid. 
Niet de kosten dienen leidend te zijn. Wanneer het gesprek over de begroting 
begint bij de kosten, werkt dat verlammend voor de vitaliteit. 
Knop
 Uitgangspunt dient de vraag te zijn: Wat heb je er voor over?! Wat heb je over 

zaken als gemeente-zijn, bemensing, gebouwen, administratie, ed.?
‘Mensen zijn de motor (kerkelijk werker of predikant). Bezuinig je op de motor, 
dan remt dat de motor en dus de vitaliteit af.’

ii. De staande structuren van de PGL werken soms eerder als ballast dan dat zij de 
vitale geloofsgemeenschap stimuleren. ‘De PGL is overgeorganiseerd.’ 
Knop
 In de begroting minder middelen opnemen voor ‘onveranderlijke’ posten zoals 

vaste formatie en eigen gebouwen. 
Dit ten aanzien van de vaste formatie op basis van een afweging van:

o De kerntaken van predikanten
o De kerntaken van kerkelijk werkers
o De stimulerende werking van vaste formatie vs. projectinzet

 Dit ten aanzien van gebouwen op basis van een afweging van:
o De noodzaak van eigen bezit vs. Huur
o De wenselijkheid van het bezit/bewaren van cultureel erfgoed
o Exploitatie, multifunctionaliteit
o Efficiënt beheer en onderhoud

 In de begroting meer middelen opnemen voor het stimuleren van initiatieven 
en projecten. 
Van waaruit welk initiatief bekostigd dienst te worden, is afhankelijk van 
doelstelling en doelgroep; dit kan de ‘wijk-kas’ zijn, het kan ook ‘centraal geld’ 
of extern geld’ zijn.

iii.Een vitale geloofsgemeenschap bloeit wanneer mensen worden aangesproken op 
hun talenten. ‘Wij werken met een kern van professionals en een netwerk van 
vrijwilligers.’
Knop
 In de begroting budget opnemen voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld door 

beschikbaar stellen van ruimte, inhuur van externe inspirator, organiseren 
PGL-brede bijeenkomsten voor uitwisseling.

 In de begroting middelen opnemen voor het stimuleren van initiatieven en 
projecten.

o Dit op basis van een helder kader van de AK dat uitspraken doet over 
zowel inhoudelijke als procesvoorwaarden voor een te honoreren 
initiatief of project.

o In de genoemde procesvoorwaarden aandacht te vragen voor 
uitwisseling en talentontwikkeling. 
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o
4. Vervolg – proces

a. Visioen
Het vitaliseringsproces, de gesprekken en ontmoetingen, de verzameling rode draden en 
de ‘knoppen’ die uitdagen tot beweging en verandering zijn een mooi resultaat van het 
proces in de afgelopen maanden.
Maar waar moet dat toe leiden? Een vitaal Leiden! 
Hoe ziet dat er uit? En hoe komen we daar?

Een visioen, een droom van een vitaal Leiden is onontbeerlijk om richting te geven aan al 
die ideeën en wensen. Dat visioen leidt tot een visie en een kader, dat helpt om keuzes – 
zeker ook pijnlijke keuzes – te maken voor de toekomst van de kerk in Leiden.

In de optiek van de BC is dat de volgende stap in het proces: het ontwikkelen van een 
visioen met perspectief voor de toekomst.

De BC reikt twee beelden, twee suggesties aan voor zo’n visioen met perspectief.
(1) Het beeld van een puzzel: met elkaar vormt de PGL een puzzel. De puzzel bestaat uit 

verschillende stukjes, met elk een eigen kleur en vorm. Met elkaar vormen ze een 
mooi geheel. De bijdrage van iedereen is nodig om tot dat geheel te komen.
Zie de illustratie op de voorpagina van deze rapportage.

(2) Een inspirerend beeld uit het Nieuwe Testament is het beeld van de gemeente als het 
lichaam van Christus (Korintiërs 12). Elk lichaamsdeel is uniek en het ene deel heeft 
de andere delen nodig om als dat ene lichaam te functioneren, gezond en vitaal!
Zie het fragment uit Korintiërs 12 in de Proloog op pagina 1.

b. Identiteit en profiel
Behalve het visioen is het nodig dat elke geloofsgemeenschap de eigen identiteit en het 
eigen profiel beschrijft.
De samenleving waar de PGL onderdeel van uitmaakt, is veelkleurig. De verschillende 
geloofsgemeenschappen van de PGL zijn ook een veelkleurig geheel. De eigen waarde 
van een geloofsgemeenschap is van belang voor de gemeenschap zelf. Tegelijkertijd weet 
de PGL zich geroepen om kerk te zijn in en voor Leiden als geheel.
Het eigen profiel van de kernen en het mission statement van de PGL als geheel zijn dus 
zowel naar binnen als naar buiten gericht.

c. Planning
Het proces ‘Bouwen aan een vitale kerk’ heeft voor de komende maanden de volgende 
ijkpunten:

Periode april-juli – Er wordt besproken wat de bevindingen van de BC betekenen. Hoe 
geven zij richting aan de bezinning op de toekomst en inrichting van 
de PGL?

17 april   – De AK bespreekt de rapportage van de BC.
3 juli 2012  – De AK formuleert een visie op de toekomst van de PGL en geeft aan 

wat daarbij prioriteiten zijn als het gaat om bemensing/predikanten, 
wijken en gebouwen.

 De AK formuleert richtlijnen voor het CvK om te komen tot een 
sluitende begroting voor 2013.

Na juli 2012 – De wijken en de AK gaan aan de slag met de genoemde ‘knoppen’ 
bij de rode draden: de verder implementatie om te komen tot vitale 
geloofsgemeenschappen, bestuur nieuwe stijl en begroting nieuwe 
stijl.

Sleutelwoorden hierbij zijn: betrokkenheid, draagvlak, communicatie. Dit proces is een 
gezamenlijke route voor AK, CvK en de wijken.

d. Rollen AK, wijkkerkenraden en BC
In deze fase van het proces volgen we de reguliere bestuurlijke route. De leden van de AK 
informeren de eigen wijkkerkernaad over de volgende stappen in het proces. Zij initiëren 
het gesprek in de wijkkerenraad en met gemeenteleden. De leden van de BC zijn 
beschikbaar om deze gesprekken te ondersteunen.
Belangrijk is dat het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het proces en voor de 
te maken keuzes op deze manier bij de wijkkerkenraden en de AK ligt. 
De BC focust zich op de eigen rol: het begeleiden van het proces.
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In de periode tot aan juli 2012 ligt het accent op het ontwikkelen van visioen en profiel en 
het ontwikkelen van richtlijnen voor een sluitende begroting in 2013. 
In juli 2012 beschouwt de BC dit deel van haar opdracht als afgerond.

Na juli 2012 worden de andere aspecten van het vitaliseringsproces aangepakt. Dat 
gebeurt in principe door de wijken en de AK.

5. Vervolg – huiswerk

De BC stelt voor dat de AK en de wijkkerkenraden het volgende ‘huiswerk’ gaan doen om van 
de rode draden te komen tot een perspectief voor de toekomst.

a. De AK ontwikkelt samen met het CvK en de wijken een visioen: een droom, een visie, een 
punt op de horizon als perspectief voor een vitale PGL.

b. De wijken formuleren een profiel van de eigen wijkgemeente: wie ben je, hoe wil je kerk 
zijn en voor wie?

c. Vervolgens formuleert de AK een overkoepelend mission statement voor de PGL als 
geheel.

Dit visioen en deze profielen helpen om te komen tot keuzes voor de toekomst van de PGL op 
het gebied van geloofsgemeenschap, bestuur en begroting. Zij geven richting bij vragen als: 
hoe zien we de kerk in Leiden voor ons, welke dingen zijn daar voor nodig en welke keuzes 
maken we en waarom?

Intussen kunnen door AK, CvK en de wijken alvast de zaken opgepakt worden die nodig zijn 
voor een optimaal proces en die niet hoeven te wachten op besluitvorming. Hierbij is te 
denken aan de contacten tussen AK en CvK.

Leiden, 7 april 2012

Begeleidingscommissie
- Marius van der Heul (Leidse Binnenstadsgemeente)
- Ton de Gans (Marewijkgemeente)
- Koos Groen (Maranathawijk)
- Evert Wolters (Vredeskerk)
- Bas Oosthoek (Leiden Zuidwest)
- Peterhans van den Broek (Merenwijk)
- Jaap van der Giessen (gemeenteadviseur)

PKN/JHG/07.04.12
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BIJLAGE: Verzameling rode draden

1. Naar een vitale en herkenbare geloofsgemeenschap

1. Uitkomen voor je geloof, omdat het dat waard is.
2. Iedereen telt mee. Behoud van veelkleurigheid en identiteit van verschillende groepen
3. Activiteiten voor allen en door allen, ook buiten eigen kring (open kerk)
4. Richten op maatschappelijke vragen en standpunten innemen
5. Individuen met hun capaciteiten en initiatieven staan centraal; mensen en groepen met initiatieven 

de ruimte geven
6. Kies voor een herkenbaar profiel!
7. Als iets niet meer loopt, dan loslaten
8. Ambtsdragers zijn coaches en coördinatoren van actieve gemeenteleden
9. Predikanten en kerkelijk werkers rusten ambtsdragers toe op hun specifieke pastorale en 

diaconale taken
10. Initiatieven ontstaan waar mensen elkaar ontmoeten
11. Ontmoeten is essentieel, ook op andere ontmoetingsplekken dan kerkgebouwen
12. Gezamenlijke initiatieven worden gestimuleerd.
13. Diaconie gebeurt in de wijken én op centraal niveau. Er is een goede verbinding en goede 

communicatie tussen decentraal en centraal.
14. Tradities opnieuw interpreteren
15. Goede balans tussen naar binnen kijken en naar buiten kijken. Een geloofsgemeenschap wordt 

gekenmerkt door drie aspecten: betrokkenheid op God, betrokken op elkaar en betrokkenheid op 
de ander (omgeving, wijk, stad, samenleving, wereld).

16. Vitale sporen: charisma benutten; met elkaar in gesprek blijven; respect voor ieders inbreng
17. Mensen binden zich niet langdurend, maar zijn beschikbaar voor heldere, kortlopende projecten

Dit betekent voor het organiseren en faciliteren: flexibele structuren, ruimte en 
verantwoordelijkheid.

18. Om te kunnen vieren, willen mensen migreren. Pastoraat is geografisch gebonden. Wellicht zou 
het aantal preekplekken minder kunnen. Pastoraat wel organiseren in de directe omgeving.
Aanwezigheid in de wijk is van belang om een gemeenschap te kunnen vormen van waaruit ook 
pastorale zorg vorm krijgt.

19. Vieren kan en mag ook doordeweeks.
20. Pastoraat en diaconaat zijn ‘pijlers’ van geloofsgemeenschap: breng diaconaat weer terug in de 

kernen.
21. De PGL is veelkleurig en authentiek; eenheid in verscheidenheid.
22. De PGL hanteert een herkenbare, authentieke en aansprekende vorm in haar uitingen 

(communicatie!).
23. Predikanten en kerkelijk werkers zijn ‘voorgangers’, d.w.z. zij ‘leven voor’.

2. Naar een bestuur en begroting nieuwe stijl 

1. AK heeft belang van hele PGL voor ogen (en is geen forum voor belanghebbenden)
2. Vitaliteit ontstaat aan de basis, in de geloofsgemeenschappen. De AK ondersteunt dit proces en 

maakt het mogelijk (faciliteren, randvoorwaarden scheppen)
3. AK voelt zich verantwoordelijk voor de pijn na ingrijpende besluiten. De pijn kan niet gelijk 

verdeeld worden, elkaar daarbij steunen en naar elkaar luisteren is belangrijk (empathie en 
solidariteit).

4. We ondersteunen elkaar en stimuleren goede initiatieven stimuleren (solidariteit).
5. Besluitvorming vindt plaats op grond van transparante uitgangspunten en overwegingen
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6. Flexibiliteit, inspelen op wat er gebeurt. Hierbij past projectmatig werken. Durf ruimte te maken 
voor ‘energieke anarchie’.

7. Twee keer per jaar is er een PGL-dienst waar gemeenteleden elkaar ontmoeten. 
8. Jaarlijks is er een jaarlijkse gezamenlijke kerkenraadsdag? 
9. Wijken/kernen zijn PGL centra met bepaalde signatuur of geografisch gebied
10. Transparantie en uitgaan van feiten bij het besturen van de PGL.
11. Helderheid voor de rollen verschillende gremia en professionals in de PGL 

(verantwoordelijkheden, rechten, plichten): Waar heb ik wel wat over te zeggen? Waarover niet? 
Versterk ik met wat ik doe de vitaliteit van de PGL?

12. Goede samenwerking met AK en wijken bij het opstellen van de begroting
13. AK beslist over financiële aanvragen voor initiatieven (projecten) uit wijken/kernen, voor zover 

projectgeld uit centrale middelen komt (minder structureel geld en meer projectgeld, met toets op 
doelstellingen PGL).

14. Instellen vitaliseringsfonds, waaruit goedgekeurde initiatieven worden gefinancierd
15. CvK en AK werken samen voor een goed financieel beleid en besluitvorming
16. Wijk-overstijgend denken, vooral belangrijk bij slinkende middelen.
17. Creatief zijn bij het genereren van inkomsten. Nieuwe geldbronnen aanboren.
18. Begroting opstellen vanuit visie en beleidsplan.
19. CvK dient een sluitende begrotingen in, met verschillende alternatieven
20. Kosters worden exploitanten en worden daarop afgerekend
21. De kosten gebouwen reëel begroten, inclusief periodiek (groot) onderhoud.
22. Maximaal bedrag kerken vaststellen (kosten en opbrengsten in balans); kerk aan stichting 

overdragen met bruidsschat; jaarlijks kerk terughuren; wijkgemeente in stichtingsbestuur
23. Binnen 3 jaar gaat PGL van 6 naar 4.5 fte predikant. Zoeken naar creatieve vormen van de inzet 

van professionals in de gemeente (predikanten én kerkelijk werkers). 

3. Uitgangspunten voor beleid

1. Pluriform: De PKN is een pluriforme kerk waarin protestanten met uiteenlopende visies op geloof 
verenigd zijn. De PGL draagt er zorg voor dat zij ‘voor elk wat wils’ biedt in Leiden. 

2. Solidair: De financiën van de PGL worden niet gestuurd door ‘financieel-economische principes 
van de markt’ maar door het kerkelijke en maatschappelijk belang van haar activiteiten.

3. Toekomst gericht: De PGL stimuleert en faciliteert projecten die de kerk vernieuwen en vitaliseren 
zodat de kerk haar functie in de Leidse gemeenschap kan blijven vervullen. Verjonging, 
vernieuwing en vitalisering heeft de doorlopende aandacht van de PGL.

4. Doelgroep gericht: De PGL organiseert haar geloofsgemeenschap in groepen die een bepaalde 
richting (signatuur) vertegenwoordigen zoals vrijzinnige, orthodoxe, evangelische, oecumenische, 
midden-kerkelijke, ... groepen. Een gemeenschap (kern) binnen de PGL is gebaseerd op 
gezamenlijke interesse, belangen, doelen en idealen.

5. Open: De PGL wil er niet alleen zijn voor leden van de PKN maar ook voor randkerkelijken, niet-
gelovigen, agnosten en mensen met andere religies. Zij is een oecumenische gemeenschap in 
de breedste zin van het woord, gericht op de samenleving en stimuleert en faciliteert daarom 
projecten die gestalte geven aan haar openheid.

6. Diaconaal: De PGL is een diaconale gemeenschap die aan mensen hulp verleend waar geen 
andere helper is. 

7. Ruimte gevend: De PGL geeft haar leden de grootst mogelijke ruimte (vrijheid) om vorm te geven 
aan het geloof. Zij stimuleert en faciliteert initiatieven die van ‘onderop’ komen. 

8. Projecten: De PGL denkt en handelt in projecten en concrete activiteiten; deze bepalen de 
begroting, de benodigde infrastructuur en personele bezetting. Dus uitgaan van wat we (willen) 
doen (en niet uitgaan van wat we hebben). Hierbij is oog voor duurzaamheid en een meerjarig 
perspectief.

9. Begrotingscyclus: Er hoort een begrotingscyclus bij die begint met de vraag aan de kernen: ‘Wat 
willen jullie het komende jaar doen, wat hebben jullie daarvoor nodig en hoe denk je dit te 
financieren?’ De AK maakt op basis van de voorstellen een plan voor de PGL. Het CvK maakt 
hierop een begroting.

- 12 -



Bijlage 3

Overzicht werkconferenties voor ambtsdragers PGL
2012



Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

16 mei 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

Zoals u waarschijnlijk bekend is, heeft de begeleidingscommissie op 17 april jl. de 
rapportage van haar werkzaamheden aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. In 
deze rapportage doet de begeleidingscommissie verslag van de intensieve 
ontmoetingen en gesprekken die zij met vele geledingen van onze gemeente heeft 
gehad en doet zij aanbevelingen voor de voortgang van het proces. De rapportage 
werd door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en met dank aanvaard.

Hiermee is een volgende stap gezet in het zogeheten vitaliseringsproces dat in 2008 
is begonnen en dat in maart 2011 vaste vorm kreeg in de door de Algemene 
Kerkenraad aangenomen notitie ‘Bouwen aan een vitale kerk: beleid voor een 
vitaliseringsproces 2011-2016’.

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad hoopt dat de rapportage van de 
begeleidingscommissie onderwerp van gesprek is geweest of binnenkort zal zijn in 
de kerkenraden en stimulerend werkt op de gedachtenvorming binnen 
wijkgemeenten en andere gremia over de vitaliteit van onze Protestantse Gemeente 
en uw eigen rol daarin. De in de rapportage genoemde ‘rode draden’, de 
bijbehorende ‘knoppen’ en het ‘huiswerk’ nodigen niet alleen uit uw eigen profiel te 
omschrijven, maar ook u te verplaatsen in de onderscheidende kenmerken van 
andere gemeenten en gremia. En allereerst roept de rapportage de vraag op: wat is 
het visioen dat we hebben als Protestantse Gemeente te Leiden, hoe ziet de droom 
van een vitale Protestantse Gemeente in de stad Leiden er uit?

Het moderamen nodigt u hierbij uit om het ‘huiswerk’ van de begeleidingscommissie 
op te pakken en de volgende stap te zetten. Dat doen we samen, dat wil zeggen de 
leden van de wijkkerkenraden, de predikanten en kerkelijk werkers, de leden van de 
colleges en van de begeleidingscommissie.

Op de zaterdagen 30 juni en 29 september a.s. organiseert het moderamen daartoe 
een tweetal werkconferenties. Op deze conferenties zullen we onder woorden gaan 
brengen hoe het visioen er uit ziet en vaststellen welke kansen zich concreet 



voordoen om het te verwezenlijken, welke bedreigingen we tegenkomen en wat ons 
commitment is om in de komende jaren te werken aan de vitaliteit van onze 
Protestantse Gemeente. Dat doen we in een open discussie waarbij we de actuele 
situatie onder ogen zien, niet alleen de beperkingen die daardoor opgelegd worden, 
maar vooral de perspectieven die door vitalisering ontstaan. 

Tijdens het symposium ‘Hoop doet leven’ ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Merenwijk op 12 mei jl. sprak 
prof. Eric Borgman inspirerend over de hoop als ‘theologale deugd’. De hoop waaruit 
de gemeente van Christus leeft is een voorbode van het verrassende en 
onverwachte dat kan plaatsvinden. Ook onze Protestantse Gemeente te Leiden is 
ertoe geroepen ‘bewaarplaats van de hoop te zijn, als gestalte van Gods komende 
aanwezigheid’. Het moderamen spreekt daarom de verwachting uit dat wij twee 
inspirerende werkconferenties zullen beleven en dat we als leden van de 
Protestantse Gemeente met het oog op de nabije toekomst kunnen zeggen: ‘Zo zijn 
wij één geloofsgemeenschap in Leiden’.

De conferenties duren van 10.00 uur tot 15.00 uur.  U krijgt over enige tijd ter 
herinnering een uitnodiging voor de eerste werkconferentie op 30 juni a.s., met 
daarin de plaats van samenkomst.

Namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

J.F. Nagelkerke, scriba.
G.J. Venema, assessor.



Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

7 juni 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

Zoals toegezegd herinneren wij u aan de werkconferentie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden die wordt gehouden op zaterdag 30 juni a.s. 

Plaats:  Vredeskerk (Van Vollenhovenkade 24)
Tijd:    9.30 - 15.00 uur

We kunnen u ook al meedelen dat de tweede conferentie, op zaterdag 29 
september, zal plaatsvinden in De Regenboog.

De doelstelling voor beide werkconferenties is dat wij - nu de rapportage van de 
begeleidingscommissie is aanvaard door de Algemene Kerkenraad - komen tot 
volgende stappen in het vitaliseringsproces. Welke die stappen zullen zijn wordt 
bepaald door uw inbreng op beide conferenties. 

Op zaterdag 30 juni zullen we samen de contouren van de Protestantse Gemeente 
te Leiden schetsen: wat is ons visioen? Ieders inbreng is daarbij nodig. U wordt van 
harte uitgenodigd om uw ideeën en inspiratie te delen met anderen!
Met de uitkomst van deze dag zal ieder in eigen kring verder kunnen spreken over de 
vitalisering. De bedoeling is dat we vervolgens op de tweede werkconferentie de 
beelden die we voor ogen hebben verder gaan concretiseren.

In verband met de praktische voorbereidingen verzoeken wij u om u op te geven voor 
deelname. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar:
info@kerkelijkbureauleiden.nl. Opgave vóór uiterlijk 23 juni a.s.

Wij hopen op een inspirerende conferentie!

Namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

J.F. Nagelkerke, scriba.
G.J. Venema, assessor.

mailto:W.vd.Bijl@kerkelijkbureauleiden.nl
mailto:W.vd.Bijl@kerkelijkbureauleiden.nl


Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

22 juni 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

Wij hopen dat u a.s. zaterdag, 30 juni, zult deelnemen aan de eerste werkconferentie 
van de Protestantse Gemeente te Leiden, in de Vredeskerk. Als u van plan bent te 
komen maar zich nog niet hebt aangemeld, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? 
Dat kan door een e-mail te sturen naar: info@kerkelijkbureauleiden.nl. 

Hieronder vindt u het programma van de eerste dag. De opzet en de doelstellingen 
sluiten aan bij het rapport ‘Bouwen aan een vitale kerk’ dat in april door de Algemene 
Kerkenraad is vastgesteld. We nodigen alle wijkgemeenten en geledingen uit actief 
deel te nemen. Ieders stem is van belang, alle ervaringen kunnen bijdragen aan een 
vitale kerk! 

Vanaf 9.15 uur: inloop, ontvangst en koffie

09.30 uur   Start ochtendprogramma met een ‘warming up’: 
 Welk recent voorbeeld van vitaliteit staat je bij als een mooi voorbeeld?

09.45 uur   Dagopening

10.00 uur  Start inhoudelijke programma:
                  - Doelstelling en opbouw dagprogramma
                  - ‘De klokken gelijk zetten’: Waar staan we nu in het proces van 
  vitalisering, hoe past deze dag in dit proces?
 - Achtergronden, ontwikkelingen en: hoe hebben we hierop wel/niet 
  ingespeeld als kerk in Leiden?
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11.15 uur Pauze

11.30 uur Wat is ons visioen, wat is ons beeld van de kerk van Christus in de 
  toekomst in Leiden?
 - We gaan samen aan de slag, wisselen beelden met elkaar uit, 
  bevragen elkaar, zoeken naar gezamenlijke beelden/visioenen.
 - We zullen dit in subgroepen doen en sluiten daarbij aan op de 
  structuur en rode draden die de begeleidingscommissie heeft 
  genoemd in haar rapportage.

12.30 uur       Lunch

13.15 uur      Start middagprogramma:
                      - Bijeenbrengen van de beelden uit de subgroepen
                      - Rapportages per subgroep, bespreken resultaten
                      - Vaststellen wat de kernpunten zijn waaruit we onze inspiratie putten 
  en welke vertrekpunten kunnen zijn voor de 2e werkconferentie 
  op 29 september

14.30 uur      Vervolgafspraken:
                      - Wat willen we tijdens de 2e werkconferentie doen en bereiken?
                      - Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?
                      - Uitnodiging aan wijken, colleges en ministerie van predikanten en 
  kerkelijk werkers om zich voor te bereiden aan de hand van een 
  voorbereidingsopdracht.

15.00 uur       Afsluiting werkconferentie

We hopen u allen a.s. zaterdag te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

G.J. Venema, assessor.



Weergave 1e werkconferentie
gehouden door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiden
op 30 juni 2012, in de Vredeskerk

Bij het septembernummer van het Leids Kerkblad verscheen onder verantwoordelijkheid van het 
moderamen van de AK een katern met daarin een impressie en korte weergave van de conferentie.

Vraag op de 1e werkconferentie was: ‘Wat is ons visioen?’ 

Na de dagopening door dominee Venema en de inleiding door voorzitter Van Oosten gaf de 
dagvoorzitter Bas Oerlemans een toelichting bij de opzet van de conferentie en de plek van de 
conferentie binnen het vitaliseringsproces.

Leden van de begeleidingscommissie vertelden elk op persoonlijk wijze over hun ervaringen tijdens 
de rondgang door de PGL: hoe het spreken over vitaliteit en de vele ontmoetingen die zij hadden 
indruk hebben gemaakt.

Gertjan van Baarle en Liesbeth Havenaar-van Buijsen - beiden leden van het moderamen van de 
AK - gaven een korte en heldere presentatie over de demografische ontwikkelingen, het gevoerde 
beleid en de financiële ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

In groepen werd gesproken over de vraag: hoe ziet een vitale PGL er volgens u uit? 
De volgende groepen werden gevormd:
A. God / spiritualiteit / eredienst
B. Naaste / diaconie / maatschappij
C.  Gemeenteleven / pastoraat / verbondenheid 

De gesprekken in de groepen waren levendig. In een plenaire zitten werden de uitkomsten aan 
elkaar verteld en besproken. In de brief die het moderamen op 11 juli verzond, staan de 
belangrijkste punten die aan de orde kwamen op een rij:

A God / spiritualiteit / eredienst
1. In de kerk komen we in contact met de bron van ons leven. Dat gebeurt in de eredienst, maar ook 

in kringen en andere ontmoetingen, en niet in de laatste plaats door het zoeken naar stilte en rust.
2. Hoe kan christelijke spiritualiteit in de komende jaren in Leiden zó vorm krijgen dat zij 

herkenbaar blijft voor mensen die in de traditie staan en tegelijk open is voor ‘buitenstaanders’?
3. Hoe kunnen we in de komende jaren concreet ruimte bieden voor, resp. vorm geven aan plekken 

voor rust en bezinning in de stad?

B Naaste /diaconie / maatschappij
1. Ieder ziet zich voor de vraag gesteld hoe wij als Protestantse Gemeente in Leiden meer naar 

buiten kunnen treden.
2. Nu de aanwezigheid van de kerk in de samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, kunnen 

we niet volstaan met het doen van een aanbod en dan maar afwachten. Het is nodig om meer 
zicht te krijgen op de ‘vraag’, voordat een aanbod kan worden gedaan.

3. Wat zijn in de komende jaren voor u de kenmerkende en belangrijkste principes bij het naar 
buiten treden? Waar ‘gaat u voor’ als wijkgemeente, college of professional? 
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C Gemeenteleven / pastoraat / verbondenheid
1. De Protestantse Gemeente te Leiden wordt gekenmerkt door veelkleurigheid.
2. Het is van belang dat er binnen de Protestantse Gemeente mogelijkheden zijn voor onderlinge 

ontmoeting, waardoor vertrouwdheid kan ontstaan en onderling vertrouwen kan groeien.
3. Dat we als Protestantse Gemeente ‘lichaam van Christus’ zijn betekent dat de wijkgemeenten en 

andere gremia zich verantwoordelijk weten voor elkaar en dat de stem van ‘sterken’ én 
‘zwakken’, van groot én klein wordt gehoord.

Aansluitend werden vragen als ‘huiswerk’ voor de 2e conferentie door de dagvoorzitter 
geformuleerd. Deze vragen staan eveneens vermeld in de genoemde brief die het moderamen op 11 
juli naar de deelnemers heeft verzonden. Aan de deelnemers werd - mutatis mutandis - gevraagd 
welk beeld zij kunnen schetsen - rekening houdend met de te verwachten demografische en 
financiële ontwikkelingen - van (1) de Protestantse Gemeente in Leiden in de periode 2015-2020 en 
(2) hun eigen plek binnen de Protestantse Gemeente in die periode?
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Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

11 juli 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

We kunnen terugzien op een geslaagde werkconferentie, op zaterdag 30 juni jl. in de 
Vredeskerk. De aarzelingen die velen voelen bij samenkomsten als deze maakte 
plaats voor betrokkenheid in het gesprek over de toekomst van de Protestantse 
Gemeente te Leiden. Niet minder belangrijk was de gelegenheid voor mensen uit de 
verschillende wijkgemeenten en colleges elkaar te ontmoeten bij de koffie en de 
lunch. Wij danken u voor uw openheid en inzet, waardoor de dag zo goed is 
verlopen!

In deze brief vatten we de uitkomst van de conferentie voor u samen. Aan de hand 
daarvan kunnen ook degenen die verhinderd waren actief meedoen aan de 
voorbereiding van de tweede werkconferentie die 29 september zal plaatsvinden. Na 
de samenvatting volgt het ‘huiswerk’ voor die tweede conferentie. De wijkgemeenten, 
colleges en professionals wordt gevraagd een beeld te vormen van de Protestantse 
Gemeente te Leiden in de periode 2015-2020 én van de eigen plek daarbinnen als 
wijk, college of professionals.

Tijdens de eerste werkconferentie hebben we gesproken over drie 
aandachtsgebieden in het gemeenteleven en kerkenwerk. Op elk van die gebieden 
zijn een aantal kernbegrippen naar voren gekomen die wij hieronder weergeven, in 
de vorm van drie uitspraken of vragen per aandachtsgebied. De uitspraken en 
vragen zijn kort geformuleerd. Op deze manier wordt niet alles weergegeven wat is 
gezegd, maar liggen wel de speerpunten op tafel.



A. God / spiritualiteit / eredienst
1. In de kerk komen we in contact met de bron van ons leven. Dat gebeurt in de 

eredienst, maar ook in kringen en andere ontmoetingen, en niet in de laatste 
plaats door het zoeken naar stilte en rust.

2. Hoe kan christelijke spiritualiteit in de komende jaren in Leiden zó vorm krijgen dat 
zij herkenbaar blijft voor mensen die in de traditie staan en tegelijk open is voor 
‘buitenstaanders’?

3. Hoe kunnen we in de komende jaren concreet ruimte bieden voor, resp. vorm 
geven aan plekken voor rust en bezinning in de stad?

B. Naaste /diaconie / maatschappij
1. Ieder ziet zich voor de vraag gesteld hoe wij als Protestantse Gemeente in Leiden 

meer naar buiten kunnen treden.
2. Nu de aanwezigheid van de kerk in de samenleving geen vanzelfsprekendheid 

meer is, kunnen we niet volstaan met het doen van een aanbod en dan maar 
afwachten. Het is nodig om meer zicht te krijgen op de ‘vraag’, voordat een 
aanbod kan worden gedaan.

3. Wat zijn in de komende jaren voor u de kenmerkende en belangrijkste principes bij 
het naar buiten treden? Waar ‘gaat u voor’ als wijkgemeente, college of 
professional? 

C. Gemeenteleven / pastoraat / verbondenheid
1. De Protestantse Gemeente te Leiden wordt gekenmerkt door veelkleurigheid.
2. Het is van belang dat er binnen de Protestantse Gemeente mogelijkheden zijn 

voor onderlinge ontmoeting, waardoor vertrouwdheid kan ontstaan en onderling 
vertrouwen kan groeien.

3. Dat we als Protestantse Gemeente ‘lichaam van Christus’ zijn betekent dat de 
wijkgemeenten en andere gremia zich verantwoordelijk weten voor elkaar en dat 
de stem van ‘sterken’ én ‘zwakken’, van groot én klein wordt gehoord.

Wij leggen u deze 9 uitspraken en vragen voor als kern van het resultaat van de 
eerste werkconferentie en hopen dat zij u zullen inspireren bij de bezinning binnen 
uw wijkgemeente, resp. college met het oog op de volgende conferentie. We vragen 
u daarbij niet om op alle punten te komen tot een uitgebreide beschrijving van uw 
eigen visie of ideaal. Wel verzoeken we u om als wijkgemeente, college of kring van 
professionals in te gaan op de volgende vraag: 

voor wijkgemeenten:
Kunt u - rekening houdend met de te verwachten demografische en financiële 
ontwikkelingen - een beeld schetsen van (1) de Protestantse Gemeente in Leiden in 
de periode 2015-2020 en (2) uw eigen plek binnen de Protestantse Gemeente in die 
periode?

voor predikanten en kerkelijk werkers:
Wat is in het licht van het bovenstaande uw visie op de rol van de professionals 
binnen het geheel van de Protestantse Gemeente te Leiden in de periode 



2015-2020, rekening houdend met de te verwachten demografische en financiële 
ontwikkelingen?

voor het college van kerkrentmeesters:
Hoe ziet uw college zijn rol en bijdrage aan het geheel van de Protestantse 
Gemeente in de periode 2015-2020, rekening houdend met de te verwachten 
demografische en financiële ontwikkelingen? En waaraan heeft het college binnen 
deze context behoefte, wat ontbreekt er nu of kan beter en hoe zou het college 
daarin willen worden geholpen?

voor het college van diakenen:
Hoe ziet uw college zijn rol en bijdrage aan het geheel van de Protestantse 
Gemeente in de periode 2015-2020, rekening houdend met de te verwachten 
demografische en financiële ontwikkelingen? En waaraan heeft het college binnen 
deze context behoefte, wat ontbreekt er nu of kan beter en hoe zou het college 
daarin willen worden geholpen?

Begin september ontvangt u van ons een uitnodiging voor de tweede 
werkconferentie van zaterdag 29 september, die zal plaatsvinden in de Regenboog. 
Op die conferentie zullen de wijkgemeenten en andere gremia in de gelegenheid zijn 
een korte presentatie te houden (max. 15 minuten).

Ter voorbereiding ontvangen wij van u graag:

- Een brief met uw antwoord op bovengestelde vraag, op uiterlijk dinsdag 18 
september. Voor de duidelijkheid: dit antwoord wordt niet van ieder 
persoonlijk gevraagd, maar van wijkgemeenten, colleges en van het 
ministerie van predikanten en kerkelijk werkers.

- Voor uiterlijk dinsdag 25 september een bericht hoe uw presentatie er uit 
zal zien. Dit met het oog op een goede programmering.

Tenslotte kunnen we u meedelen dat begin september een extra editie van het Leids 
Kerkblad zal verschijnen, met daarin een terugblik op de eerste werkconferentie en 
een vooruitblik op de conferentie van 29 september. Wij hopen dat u daarvan met 
vrucht gebruik zult kunnen maken bij uw bezinning!

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

dr G.J. Venema, assessor.



Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

3 september 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

U bent van harte uitgenodigd voor de tweede werkconferentie in het kader van het 
proces ‘Bouwen aan een vitale kerk’. 

Zoals eerder aangekondigd, zal de conferentie worden gehouden op zaterdag 29 
september, in De Regenboog. We heten u graag welkom om 9.30 uur; de 
conferentie eindigt om 15.30 uur. 

Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk dinsdag 18 september; aanmelden 
kan door een email te sturen naar: info@kerkelijkbureauleiden.nl.

We herinneren u aan ons verzoek eveneens uiterlijk dinsdag 18 september een 
brief van u te ontvangen met antwoord op de volgende vraag:

voor wijkgemeenten:
Kunt u - rekening houdend met de te verwachten demografische en 
financiële ontwikkelingen - een beeld schetsen van (1) de Protestantse 
Gemeente in Leiden in de periode 2015-2020 en (2) uw eigen plek binnen de 
Protestantse Gemeente in die periode?



voor predikanten en kerkelijk werkers:
Wat is in het licht van het bovenstaande uw visie op de rol van de 
professionals binnen het geheel van de Protestantse Gemeente te Leiden in 
de periode 2015-2020, rekening houdend met de te verwachten 
demografische en financiële ontwikkelingen?

voor het college van kerkrentmeesters:
Hoe ziet uw college zijn rol en bijdrage aan het geheel van de Protestantse 
Gemeente in de periode 2015-2020, rekening houdend met de te verwachten 
demografische en financiële ontwikkelingen? En waaraan heeft het college 
binnen deze context behoefte, wat ontbreekt er nu of kan beter en hoe zou 
het college daarin willen worden geholpen?

voor het college van diakenen:
Hoe ziet uw college zijn rol en bijdrage aan het geheel van de Protestantse 
Gemeente in de periode 2015-2020, rekening houdend met de te verwachten 
demografische en financiële ontwikkelingen? En waaraan heeft het college 
binnen deze context behoefte, wat ontbreekt er nu of kan beter en hoe zou 
het college daarin willen worden geholpen?

Tevens herinneren we aan het verzoek ons uiterlijk dinsdag 25 september per 
email of brief te laten weten hoe uw presentatie eruit zal zien. De vorm waarin u iets 
wilt vertellen is aan uzelf om te bepalen (toespraak, powerpoint-presentatie, of 
anders). Er zijn drie uitgangspunten die wij u vriendelijk, maar tegelijk dringend 
verzoeken in acht te nemen:

1. Wijkgemeenten beginnen in hun presentatie met aandacht voor de PGL als 
geheel, en gaan daarna in op hun eigen plek daarbinnen. Dus niet de omgekeerde 
volgorde.

2. Ieder wordt verzocht op concrete wijze te spreken en expliciet te benoemen wat de 
toegevoegde waarde van de PGL in de toekomst kan zijn, ten opzichte van de 
bestaande wijkgemeenten en gremia.

3. Elke presentatie duurt maximaal 15 minuten.

Het programma van de tweede conferentie is als volgt:

Vanaf 9.15 uur: inloop, ontvangst en koffie

09.30 uur   Start ochtendprogramma 

09.45 uur   Dagopening

10.00 uur  Presentaties (eerste deel)



                  
11.15 uur Pauze

11.30 uur Presentaties (vervolg)

12.30 uur       Lunch

13.15 uur      Middagprogramma:
                      - Overzicht van de presentaties: welke hoofdlijnen zijn te ontdekken? 
    Welke richtingen kunnen worden onderscheiden?
 - Welke handreiking aan de Algemene Kerkenraad kan op basis hiervan 
    worden gedaan om te komen tot de formulering van beleid?

15.00 uur      Vervolgafspraken

15.30 uur       Afsluiting werkconferentie

Wat de vervolgafspraken betreft: die worden gemaakt met het oog op een derde en 
laatste conferentie, te houden op zaterdag 17 november. Nadat de Algemene 
Kerkenraad in zijn vergadering van oktober de resultaten van de eerste twee 
conferenties heeft kunnen evalueren, is het goed om nog een derde keer als 
bestuurders van de PGL bijeen te komen en samen de balans van het proces 
‘Bouwen aan een vitale kerk’ op te maken. Noteert u deze datum in uw agenda? 

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

dr G.J. Venema, assessor.



Weergave 2e werkconferentie
gehouden door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Leiden
op 29 september 2012, in De Regenboog

Na de opening door ds Smidt werden presentaties gegeven door wijkgemeenten, colleges, en 
predikanten en kerkelijk werkers. Zij gingen in op de vragen die door het moderamen van de AK 
waren gesteld in de brief van 11 juli jl.

Daarna volgde een terugkoppeling, waarbij de volgende punten in een presentatie aan bod kwamen:

Overeenkomsten 
De reacties vanuit wijkgemeenten en colleges bevatten een aantal basisovereenkomsten die direct 
vastgesteld kunnen worden of leiden tot een uitwerkingsopdracht waarmee op korte termijn kan 
worden begonnen. Het gaat om de volgende vijf punten:

1. Men spreekt zich uit!
· Men geeft duidelijk zijn mening.
· Er wordt openheid geboden over de stand van zaken en de verwachtingen.
· De bereidheid om te veranderen is duidelijk aanwezig.
· Er is beweging waar te nemen, de posities liggen niet vast.
· De bereidheid tot discussie is aanwezig.

2. Men is zich ervan bewust dat de PGL zich in een krimpsituatie bevindt.
 Hier wordt in alle opzichten rekening mee gehouden, zoals:

· Menskracht
· Aantal plekken om de eredienst te vieren (‘vierplekken’)
· Inkomsten
· Vermogenspositie

3. Veelkleurigheid wordt geconcretiseerd.
· De openheid voor anderen is aanwezig.
· Waardering voor de anderen wordt uitgesproken.
· De erkenning van andere ‘kleuren’ wordt uitgesproken.

4. Een duidelijke identiteit wordt onder woorden gebracht.
 Er is in de reacties vanuit de gemeenten sprake van:

· Streven naar duidelijke herkenbaarheid
· Samenwerking met anderen
· Waardering voor initiatieven van onderop

5. De noodzaak om aan beleidsvorming te doen op alle gebieden.

Punten om te bespreken
Er zijn zaken waarover verschillende opvattingen bestaan, maar die tegelijk bespreekbaar worden 
geacht.
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1. De samenwerking tussen de professionals: meer of minder intensief.
2. De organisatiestructuur:  wat wordt centraal bestuurd, wat decentraal?
3. Het streven naar een andere inrichting van het financiële beleid en het daaruit 

voortvloeiende model.
4. Genuanceerde opvattingen ten aanzien van de vormgeving van:

· Vierplekken (aantal en profilering)
· Steunpunten
· Projecten in stedelijk verband

Er zijn punten waar de meningen zo ver uiteen liggen, dat het breekpunten kunnen worden.
1. Organisatiestructuur: één kerkenraad versus meerdere kerkenraden voor de PGL
2. Eén geloofsgemeenschap versus een veelkleurig palet binnen de PGL.
3. Eén gezicht voor de hele PGL versus meerdere herkenbare plekken in de stad.

Op grond van de bespreking van deze terugkoppeling zijn er opmerkingen, aanvullingen en 
bijstellingen:

1. In het algemeen
Waar gesproken wordt over ‘samenwerking met anderen’, zou dat moeten zijn: ‘samenwerking met 
elkaar’. Gebruik van het woord ‘anderen’ laat zien dat men denkt in tegenstellingen en niet vanuit 
de PGL als geheel.

2. Bij de punten van overeenkomst (groen):
a. De geografische indeling zal in de toekomst niet meer uitgangspunt vormen voor het werk en het 

beleid.
b. Het is goed dat de AK een vitaliseringsfonds instelt t.b.v. projecten.
c. Bestaande netwerken moeten altijd behouden blijven; we breken niets af.
d. Grotere aandacht voor ‘kerk en samenleving’

3. Bij de punten om te bespreken (oranje):
a. In plaats van ‘professionals’ kan beter worden gesproken over ‘predikanten en kerkelijk werkers’. 

Tot de betaalde krachten behoren ook de organisten en cantores, en de kosters. Predikanten en 
kerkelijk werkers nemen geen besluiten, vormen geen bestuurlijk orgaan. Hun rol en positie in 
het vitaliseringsproces vragen om verdere doordenking.

b. De mogelijkheden voor samenwerking en taakverdeling spelen op meerdere niveaus, zowel van 
de afzonderlijke geloofsgemeenschappen als van de PGL als geheel. De vraag naar efficiënt 
werken is daarbij ook aan de orde.

c. De visie op de ‘organisatiestructuur’ hangt sterk samen met het beeld van de 
‘geloofsgemeenschap’. Wat wordt op het niveau van de concrete geloofsgemeenschappen 
georganiseerd en bestuurd, en wat betekent dit voor het bestuur van de PGL en de inrichting van 
het financiële beleid (AK, CvK en CvD)?

d. Er is meer aandacht nodig voor de communicatie, zowel intern als extern.
4. Bij de mogelijke breekpunten (rood):
a. Onder de vraag naar de organisatorische structuur (een of meer kerkenraden) ligt een andere 

kwestie: wat behoort tot een bepaalde geloofsgemeenschap (en wat niet)? Wat wil je samen doen 
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(en wat niet)? Daarover zal eerst meer helderheid moeten komen, voordat over de bijbehorende 
organisatievormen gesproken kan worden.

b. De tegenstelling ‘één geloofsgemeenschap’ vs ‘veelkleurig palet’ is niet terecht. Beter is het te 
spreken over ‘één geloofsgemeenschap’ vs ‘meerdere geloofsgemeenschappen’.

c. De PGL is geen vierplek, de PGL is een organisatie.  
d. Het is van belang dat binnen de PGL het geloofsgesprek wordt gevoerd.
e. Over ‘solidariteit’ wordt verschillend gedacht.
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Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

12 oktober 2012

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

De tweede werkconferentie op zaterdag 29 september was opnieuw een geslaagde 
dag. We willen u allen hartelijk danken voor uw betrokkenheid en inzet, die niet 
alleen is gebleken uit de goede opkomst, maar vooral uit de gegeven presentaties. 
Het is duidelijk dat ieder zich aangesproken weet en dat we bezig zijn nieuwe wegen 
te zoeken voor de Protestantse Gemeente in onze stad!

Zoals eerder meegedeeld, willen wij nog één keer een zaterdag besteden aan het 
gesprek over vitalisering van de PGL, en wel op 17 november a.s. Over enige tijd 
ontvangt u een bericht over de praktische gegevens van de derde werkconferentie: 
plaats van samenkomst, de tijden en de opzet van de dag.

In deze brief willen we kort stil staan bij de fase van het proces waarin we nu 
verkeren. Wat is er al bereikt, en hoe gaan we nu verder?

Allereerst de vraag wat er al bereikt is. In de afgelopen maanden is er een groeiend 
bewustzijn ontstaan over de noodzaak om ons als PGL in te stellen op veranderingen 
in de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de deelnemers aan de conferenties, maar 
ook voor hun ‘achterban’, de mensen in de geloofsgemeenschappen en degenen die 
betrokken zijn bij het diaconaat en het werk van het College van Kerkrentmeesters. 
Op de tweede conferentie werd duidelijk welke creativiteit binnen de 
geloofsgemeenschappen is ontstaan in het denken en dromen over de toekomst. 



Om een goed overzicht te krijgen van de dingen die zijn bereikt en de fase waarin we 
nu verkeren, ontvangt u binnenkort - tegelijk met de uitnodiging voor 17 november - 
drie overzichten:
1. Weergave van de eerste werkconferentie
2. Weergave van de tweede werkconferentie
3. Overzicht van de fasen van het vitaliseringsproces tot nu toe

In de twee plaats de vraag: hoe nu verder? Tijdens onze bespreking in de 
Regenboog op 29 september werd duidelijk dat er een algemeen besef is dat de 
geografische oriëntatie in de toekomst niet meer bepalend zal zijn voor de inrichting 
van de PGL. Eerder wordt gedacht aan een aantal geloofsgemeenschappen met elk 
een duidelijk profiel, een onderscheidende ‘kleur’. Hoe die profielen eruit zullen zien, 
in welke verhouding de kleuren tot elkaar staan, welke activiteiten bij een 
geloofsgemeenschap horen en welke centraal georganiseerd kunnen worden, dat zal 
onderwerp van gesprek moeten zijn op de 3e werkconferentie. Dat geldt eveneens 
voor de vraag naar de financiële onderbouwing en de vraag welke rol de predikanten 
en de kerkelijk werkers zullen hebben in het verdere proces.

Op de 3e werkconferentie willen wij graag met u over deze zaken spreken. Om dit 
met vrucht te kunnen doen, zullen de komende weken de volgende voorbereidende 
stappen worden gezet:

- De Algemene Kerkenraad van 23 oktober vergadert over de agenda voor de 
3e werkconferentie, in het bijzonder over de vraag langs welke weg we 
kunnen komen tot nadere bepaling van de ‘kleuren’ van de PGL en de vraag 
wat tot de geloofsgemeenschappen behoort en wat tot de PGL als geheel.

- Het moderamen van de Algemene Kerkenraad zoekt contact met de 
predikanten en kerkelijk werkers om te vernemen hoe zij tegen het proces 
aankijken, in het bijzonder tegen hun eigen rol en positie daarbinnen.

- Het moderamen van de Algemene Kerkenraad spreekt met de 
begeleidingscommissie over de voortgang van het vitaliseringsproces. Dit in 
het licht van het rapport ‘Bouwen aan een vitale kerk’, de gehouden 
werkconferenties en de vergadering van de Algemene Kerkenraad die op 23 
oktober plaatsgevonden zal hebben.

Tenslotte willen we u graag laten weten dat de brieven die de basis vormden voor de 
presentaties op 29 september jl. worden behandeld als ingekomen post van de 
Algemene Kerkenraad. Naar de mening van het moderamen is het niet alleen voor 
AK-leden, maar voor alle deelnemers aan de conferenties zinvol en ook inspirerend 
om deze brieven te lezen. Daarom ontvangt u de brieven binnenkort per e-mail vanaf 
het kerkelijk bureau. Indien uw e-mail adres niet bekend is bij het kerkelijk bureau, 
dan verzoeken we u vriendelijk zelf contact op te nemen (071 5764145; 
info@kerkelijkbureauleiden.nl).

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

dr G.J. Venema, assessor.



Moderamen van de Algemene Kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Leiden

Leiden, 31 oktober 2012, Hervormingsdag

Aan:
- de leden van de wijkkerkenraden
- de predikanten, verbonden aan de wijkgemeenten
- de kerkelijk werkers
- de leden van het College van Diakenen
- de leden van het College van Kerkrentmeesters
- de leden van de begeleidingscommissie
- de gastleden van de Algemene Kerkenraad

Geachte leden van kerkenraden en colleges, zusters en broeders,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de derde werkconferentie in het kader van het 
vitaliseringsproces ‘Bouwen aan een vitale kerk’.

De conferentie wordt gehouden op zaterdag 17 november in de Vredeskerk.

We beginnen deze keer vroeg: om 8.00 uur heten we u van harte welkom en 
beginnen we met een gezamenlijk ontbijt. Dit betekent dat we ook vroeg eindigen: de 
bijeenkomst duurt tot 12.30 uur.

Uw aanmelding ontvangen we mede ter voorbereiding van het gezamenlijk ontbijt 
graag uiterlijk dinsdag 13 november. Aanmelden kan door een email te sturen 
naar: info@kerkelijkbureauleiden.nl. 

Wij hopen dat we bij de afsluiting van deze fase van het vitaliseringsproces tot een 
vruchtbaar overleg kunnen komen. Daarom verzoeken we u vriendelijk ter 
voorbereiding de volgende stukken door te nemen:

- De brieven van wijkgemeenten, colleges, predikanten en kerkelijk werkers 
die als basis hebben gediend voor de presentaties op 29 september jl. (reeds 
verzonden).

- Het overzicht van de stappen in het vitaliseringsproces (bijlage 1 van deze 
brief).

- Een weergave van de eerste werkconferentie (bijlage 2 van deze brief).
- Een weergave van de tweede werkconferentie (bijlage 3 van deze brief). 

mailto:info@kerkelijkbureauleiden.nl
mailto:info@kerkelijkbureauleiden.nl


Op 17 november zullen we aan twee zaken aandacht besteden:

1. De ‘kleuren’ van de Protestantse Gemeente te Leiden
Op de conferentie van 29 september werd duidelijk dat velen niet meer het beeld 
hebben van een PGL die bestaat uit wijkgemeenten die geografisch ingedeeld zijn, 
maar uit geloofsgemeenschappen en samenwerkingsverbanden die een 
onderscheidend profiel hebben. 

De Algemene Kerkenraad heeft hierover gesproken in zijn vergadering van 23 
oktober jl., mede om voorbereidend werk te doen voor de derde werkconferentie. 
Gebaseerd op de presentaties van 29 september jl. en in aansluiting op de voorzet 
van de Algemene Kerkenraad, zal het moderamen op 17 november een handreiking 
doen voor het gesprek. De bedoeling is dat we in samenspraak de omschrijving van 
de ‘kleuren’ verder uitwerken, dit in aansluiting op de bestaande vitaliteit (anno 2012) 
én met het oog op de vernieuwing van de PGL (hoe zal het eruit zien in 2020?).

2. Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Leiden
Zoals u weet, zal er in 2013 zowel een sluitende meerjarenbegroting als een actueel 
beleidsplan moeten zijn. Voor het eerste is al veel werk verzet, voor het tweede 
vormen de werkconferenties de aanloop.
In zijn vergadering van 23 oktober jl. heeft de Algemene Kerkenraad het moderamen 
verzocht een eerste aanzet voor een beleidsplan reeds op de conferentie van 17 
november a.s. op tafel te leggen. Die aanzet dient gebaseerd te zijn op de twee 
conferenties die we hebben gehad. Het moderamen heeft dit ter hand genomen en 
ziet het als een belangrijke stap: een bespreking samen met alle ambtsdragers van 
de PGL biedt de Algemene Kerkenraad immers een goede basis om de komende 
maanden te komen tot een concept van het beleidsplan.
Ook hiervoor zal het moderamen op 17 november een handreiking doen. Hieraan 
wordt momenteel hard gewerkt, maar helaas is de voorbereidingstijd te kort om u 
deze handreiking vooraf toe te zenden. We bespreken de eerste aanzet tot een 
beleidsplan met elkaar op de werkconferentie. De bedoeling is dat dit gesprek 
bijdraagt aan een verdere uitwerking en concretisering in de komende maanden, 
door de Algemene Kerkenraad. Het spreekt vanzelf dat over die uitwerking t.z.t. zal 
worden gecommuniceerd met wijkgemeenten, colleges, predikanten en kerkelijk 
werkers. De vorm waarin dat zal gebeuren, zal ook bekeken moeten worden (maar 
het zal niet de vorm van een zaterdagse werkconferentie zijn).

We wensen u inspiratie toe bij de voorbereiding en zien u graag op 17 november in 
de Vredeskerk!

Met vriendelijke groet,

namens de leden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

dr G.J. Venema, assessor.



P33#AK#Algemene#Kerkenraad

Scriba:#M.P.H.J.#Korbee,#Zandzegge#11,#2318#ZK#Leiden,#tel.#071#–#5126574

Uit#de#Algemene#Kerkenraad

Op#dinsdag#23#oktober#kwam#de#Algemene#Kerkenraad#voor#een#extra#vergadering#bijeen.#
Belangrijkste#punt#was#de#voortgang#van#het#Vitaliseringsproces#met#het#oog#op#de#derde#
WerkconferenUe#op#zaterdag#17#november.#Ds.#Venema#opende#de#vergadering#met#een#verhaal#uit#
Spreuken(der(Vaderen,#een#Joods#Gebedenboek,#over#een#rabbi#die#alleen#in#een#plaats#wil#wonen#
waar#de#Thora#is.#Een#bemoedigende#tekst#bij#het#proces#waarin#de#P.G.L.#zich#bevindt.

B.#Oerlemans#legde#de#leden#de#vraag#voor#hoe#de#derde#werkconferenUe#er#uit#moet#komen#te#zien.#
Oerlemans,#lid#van#de#Vredeskerk#(?),#begeleidt#vanuit#zijn#professie#de#A.K.#in#dit#proces#en#treedt#
steeds#als#‘spreekstalmeester’#op#Ujdens#de#conferenUes.#De#eerste#twee#bijeenkomsten#werden#als#
sUmulerend#ervaren,#waarbij#op#29#september#de#wijkgemeenten#en#diverse#gremia#(m.u.v.#de#
Diaconie#die#dit#bewust#niet#deed)#een#presentaUe#gaven#over#hoe#zij#de#PGL#zien#in#2020#(zie#
weergave#op#pagina#?).#De#AK#concludeerde#hieruit#dat#velen#niet#meer#het#beeld#hebben#van#een#
PGL#die#bestaat#uit#wijkgemeenten#die#geografisch#ingedeeld#zijn,#maar#uit#geloofsgemeenschappen#
en#samenwerkingsverbanden#die#een#onderscheidend#profiel#of#kleur#hebben.

Voor#de#discussie#op#17#november#moest#daarom#op#de#vergadering#van#23#oktober#eerst#een#
inventarisaUe#gemaakt#worden#van#de#‘kleuren’#die#er#zijn#en#die#we#in#2020#willen#hebben,#en#wat#
de#verschillen#en#overeenkomsten#zijn.#Dat#bleek#geen#eenvoudige#vraag#te#zijn.#Vul#je#de#kleur#alleen#
in#naar#modaliteit,#bijvoorbeeld#orthodox#en#vrijzinnig,#of#breder?#Hangt#aan#elke#kleur#automaUsche#
een#vierplek#(en#moet#dit#dan#een#kerk#zijn?)#en#een#predikant,#of#mag#dit#ook#een#kerkelijk#werker#
zijn?#

Verder#kwam#de#noodzaak#aan#de#orde#om#een#beleidsplan#te#formuleren#en#een#
meerjarenbegroUng.#Beide#zijn#nodig#om#toestemming#te#krijgen#van#het#Regionaal#College#van#
Beheerszaken#om#te#mogen#beroepen.#De#AK#verzocht#het#moderamen#om#een#concept#beleidsplan#
op#te#stellen#voor#17#november.#De#vergadering#werd#besloten#met#het#hardop#bidden#van#het#‘Onze#
Vader’.

Aan#het#moderamen#dus#de#taak#om#het#oog#op#de#typering#van#de#kleuren,#goede#woorden#hiervoor#
te#vinden#die#de#bestaande#situaUe#(2012)#binnen#de#PGL,#in#het#licht#zet#van#de#beoogde#vitalisering#
(2020).#Op#basis#van#de#aangereikte#kleuren#Ujdens#de#AK,#werden#er#zeven#geformuleerd.#Niet#alleen#
het#aantal#kleuren#van#de#regenboog,#maar#ook#een#mooi#Bijbels#getal,#vaak#gebruikt#om#
volmaaktheid#of#compleetheid#mee#uit#te#drukken.#Voor#een#weergave#van#de#tweede#
werkconferenUe#met#de#daar#gepresenteerde#kleuren#en#concept#beleidsplan,#zie#pagina#?.

20#november



Tijdens#de#reguliere#vergadering#op#20#november#zijn#vastgesteld#het#Collecterooster#2013#en#de#
BegroUng#2013#van#de#Diaconie#van#de#P.G.L.#in#eerste#lezing.#Hierin#is#opgenomen#hulp#aan#dake#en#
thuislozen.#Omdat#niet#voor#100#procent#uit#te#sluiten#is#dat#zich#hieronder#illegalen#bevinden,#kon#B.#
van#Velzen,#scriba#van#de#Maranathawijk#en#werkzaam#als#rechter,#niet#anders#besluiten#dan#uit#de#AK#
te#treden.#Een#stap#die#door#alle#aanwezigen#betreurd,#maar#ook#begrepen#werd.

Uiteraard#werd#teruggeblikt#op#de#derde#WerkconferenUe;#en#wel#met#gemengde#gevoelens.#Het#
gezamenlijke#ontbijt#werd#zeer#gewaardeerd,#maar#sommigen#vonden#het#gesprek#over#de#kleuren#
niet#alUjd#verhelderend#en#deels#een#herhaling#van#de#presentaUes#van#de#tweede#werkconferenUe.#
Ook#over#het#gepresenteerde#concept#beleidsplan#liepen#de#meningen#uit#een.#Te#algemeen#volgens#
de#één,#te#vergaand#volgens#de#ander.#Bij#een#deel#van#de#bezoekers#–#en#AK#leden#eleefde#
bijvoorbeeld#de#verwachUng#dat#helderder#zou#worden#wat#tot#de#verantwoordelijkheden#van#een#
kleur/geloofsgemeenschap#gaat#behoren,#en#wat#tot#het#stedelijk#niveau,#de#P.G.L..



Kerkelijke presentie in 7 kleuren

A. Profetische stem in kerk en samenleving

! ! ! Opnemen voor de zwakken (armoede, zorg, straatpastoraat)
! ! ! Stem van de kerk Leiden, politiek en maatschappelijk
! ! ! Diaconaal bewustzijn in geloofsgemeenschappen

B. Muziek en spiritualiteit

! ! ! Aandacht voor ontwikkelingen in kerkmuziek
! ! ! Experimenteren met nieuwe vormen van eredienst
! ! ! Aandacht voor (nieuwe uitingen van) spiritualiteit

C. Open Kerk

! ! ! Het gezicht van de PGL in de stad
! ! ! 24/7 presentie
! ! ! Stedelijke activiteiten
! ! ! Voordelen historische gebouwen optimaal gebruiken
! ! ! Rustplekken die altijd toegankelijk zijn

D. ! Bijbel, protestantse traditie en moderne cultuur

! ! ! Aandacht voor het tegoed van de Reformatie
! ! ! Aandacht voor de rol van de Bijbel in de (moderne) cultuur
! ! ! Stedelijke leerhuizen, symposia en bijzondere activiteiten

E. Ontmoeting en contact

! ! ! Pastorale zorg voor ouderen in verzorgingshuizen
! ! ! Contacten in de buurten / woonwijken
! ! ! Gezamenlijke maaltijden
! ! ! De kerk als vriend of buddy ! !

F. Gesprek tussen kerken en religies

! ! ! Oecumenische contacten
! ! ! Raad van Kerken
! ! ! Contacten met synagoge
! ! ! Contacten met andere religies ! !
! ! ! Contacten geestelijk leiders in Leiden

G. De kerk in de Cloud

! ! ! Netwerk opbouwen op Facebook, Twitter en andere sociale media
! ! ! Events voor jongeren organiseren
! ! ! Presentie van kerk op websites, YouTube, etc.

! ! !



Afsluiten*en*vooruitblikken

Met*de*derde*en*laatste*Werkconferen5e*op*zaterdag*17*november,*werd*wederom*een*fase*in*het*
Vitaliseringsproces*afgesloten.

De*tweede*werkconferen5e*maakte*duidelijk*dat*velen*niet*meer*het*beeld*hebben*van*een*PGL*die*
bestaat*uit*wijkgemeenten*die*geografische*ingedeeld*zijn,*maar*uit*geloofsgemeenschapen*en*
samenwerkingsverbanden*die*een*onderscheidend*profiel*Geen*kleurG*hebben.*DagvoorziHer*Bas*
Oerlemans*vertelde*daarom*dat*voor*de*pauze*in*willekeurig*samengestelde*groepen*gesproken*zou*
worden*over*één*van*de*voorgestelde*zeven*kleuren*en*dat*het*resultaat*hiervan*voor*alle*
aanwezigen*gepresenteerd*werd.*Na*de*pauze*zou*gezamenlijk*de*mogelijke*uitgangspunten*voor*
beleid*besproken*worden.

Het*gezamenlijk*ontbijt*om*8.00*uur*was*voor*de*ongeveer*zes5g*deelnemers,*bestaande*uit*leden*
van*de*kerkenraden*en*colleges,*predikanten*en*kerkelijk*werkers,*een*mooi*moment*om*elkaar*beter*
te*leren*kennen.*Hierna*opende*kerkelijk*werker*van*de*Maranathawijk*Mario*Boelen*de*bijeenkomst.

Over*de*volgende*‘kleuren’*werd*gesproken.
A.*Profe5sche*stem*in*kerk*en*samenleving*G*Opnemen*voor*de*zwakken;*stem*van*de*kerk*Leiden;*
diaconaal*bewustzijn*in*geloofsgemeenschappen.
B.*Muziek*en*spiritualiteit*G*Aandacht*voor*ontwikkelingen*in*kerkmuziek;*experimenteren*met*
nieuwe*vormen*van*eredienst.
C.*Open*Kerk*G*Het*gezicht*van*de*PGL*in*de*stad;*24/7*presen5e;*voordelen*historische*gebouwen*
op5maal*gebruiken;*rustplekken*die*al5jd*toegankelijk*zijn.
D.*Bijbel,*protestantse*tradi5e*en*moderne*cultuur*G*aandacht*voor*het*tegoed*van*de*Reforma5e*en*
rol*van*de*Bijbel*in*de*cultuur;*leerhuizen,*symposia.
E.*Ontmoe5ng*en*contact*G*Pastorale*zorg*voor*ouderen*in*verzorgingshuizen;*contacten*in*de*
buurten;*gezamenlijke*maal5jden;*de*kerk*als*vriend*of*buddy.
F.*Gesprek*tussen*kerken*en*religies*G*Oecumenische*contacten;*Raad*van*Kerken;*Contacten*met*
synagoge,*met*andere*religies.
G.*De*Kerk*in*de*Cloud*G*Facebook,*TwiHer*en*andere*sociale*media;*Events*voor*jongeren;*presen5e*
van*kerk*op*websites,*YouTube,*etc.
Aanvankelijk*bestond*hier*en*daar*enige*verwarring,*omdat*aan*een*kleur*meteen*een*
geloofsgemeenschap*gekoppeld*werd,*terwijl*bedoeld*werden*aspecten/thema’s*van*het*
gemeenteleven*die*men*graag*in*wil*zien.*De*presenta5es*leverden*voldoende*ideeën*op,*om*mee*
aan*de*slag*te*gaan.

Beleidsplan

Wat*het*beleidsplan*betre`,*werd*voorgesteld*de*besluitvorming*langs*twee*lijnen*te*laten*lopen:*1)*
binnen*de*geloofsgemeenschappen*komt*aan*de*orde:*inrich5ng*van*het*profiel/de*kleur;*Inhoud;*
wat*doen*we,*waarom,*hoe?*2)*Op*stedelijk*niveau*komt*onder*andere*aan*de*orde:*Inrich5ng*
stedelijke*beleidscyclus,*evalua5e*func5oneren*gemeenschappen,*formuleren/vaststellen*van*
randvoorwaarden*en*matrix*(verdeelsleutel*voor*de*financiële*middelen).*

Als*duidelijk*is*waar*verantwoordelijkheden*liggen,*moet*ook*duidelijk*zijn*wie*de*regie*voert,*ofwel*
het*proces*aanstuurt.*Ook*hier*was*het*voorstel*om*dit*langs*twee*lijnen*te*doen.*Allereerst*vindt*
binnen*de*geloofsgemeenschappen*en*samenwerkingsverbanden*de*regie*op*inhoud*plaats.



De*regie*op*het*proces*als*geheel*vindt*plaats*in*een*vernieuwd*AK*in*samenwerking*met*bestuurlijke*
colleges.

Op*de*voorstellen*zelf*werd*overwegend*posi5ef*gereageerd,*hoewel*sommigen*opmerkten*dat*de*
opzet*volgens*hen*zo*algemeen*was,*dat*men*er*moeilijk*tegen*kon*zijn.*Er*waren*ook*gevoelens*van*
teleurstelling*bij*een*deel*van*de*aanwezigen*dat*er*geen*concrete*voorstellen*gedaan*werden*op*
bijvoorbeeld*het*terrein*van*het*aantal*geloofsgemeenschappen*of*dat*ingegaan*kon*worden*op*de*
matrix.*Daar*tegenover*werd*ook*opgemerkt*om*het*proces*toch*vooral*zorgvuldig*te*laten*verlopen.*
Dit*is*de*voortdurende*uitdaging*van*de*AK:*het*vinden*van*een*balans*tussen*enerzijds*de*snelheid*
van*het*proces*(vaak*noodgedwongen*door*omstandigheden)*en*anderzijds*het*zorgvuldig*
manoeuvreren*om*draagvlak*te*behouden.
VoorziHer*van*de*AK,*Foort*van*Oosten,*bedankte*de*aanwezigen*voor*hun*5jd*en*inzet.*De*
voorgestelde*ideeën*uit*het*publiek*om*eens*te*kijken*naar*de*samenstelling*van*het*moderamen*van*
de*AK*en*het*gesprek*over*de*matrix*aan*te*gaan,*worden*door*de*AK*meegenomen.

M.P.H.J.*Korbee,*scriba*AK
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Aan de leden van het moderamen van de AK en 
de leden van de Commissie Beleidsplan 2013 
van de Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
 
Betreft: matrix Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Op uw verzoek heeft een commissie van het college van kerkrentmeesters, 
bestaande uit Liesbeth Havenaar, Metha van Vliet en ondergetekende de matrix 
2013 van het college uitgewerkt, volgens de door u opgegeven parameters: 

1. Leden; 
2. Kerkbezoek; 
3. Doop, belijdenis, huwelijken, begrafenissen; 
4. Betalende Pastorale Eenheden, en 
5. Levend geld (Actie Kerkbalans en collecteopbrengsten). 
 

Voor de parameters 2 t/m 5 zijn de cijfers over 2012 gebruikt, voor parameter 1 
was dat niet mogelijk en zijn de gegevens per eind juni 2013 meegenomen. 
Alle parameters zijn gelijk gewogen, dus 20%. 
In parameter 1 zijn de doop-, belijdende en gastleden, alsmede blijkgevers 
opgenomen. De opschoning die administratief in LRP mogelijk is, is daarmee 
toegepast. 
In parameter 2 is de opgave aan het kerkelijk bureau uitgangspunt, waarbij het 
gemiddelde van de ochtenddiensten is meegenomen. Voor de Vredeskerk en 
Maranathawijk is voor de kerkdiensten en collecteopbrengsten de door beide 
wijkgemeenten aangegeven verdeling 2/3 – 1/3 toegepast, aangezien de totale 
gegevens alleen bij de Vredeskerk staan vermeld. Voor De Merenwijk is voor de 
kerkdiensten 2/3 van het totaal aangehouden, conform de verhouding met de 
Rooms-Katholieke Kerk. 
 
Voor parameter 3 waren we genoodzaakt om de wijken te benaderen: 

1. Omdat het KB niet over gegevens van de begrafenissen beschikt; 
2. Omdat het KB aangaf dat niet alle wijken systematisch alle gegevens rond 

doop, belijdenis en huwelijk doorgeven. 
   

In bijlage vindt u de brief die naar de wijken is gestuurd. 



2 

 

 
 

 

 

Pagina 
2 van 2 

 

 
 
De Merenwijk heeft een voorlopige opgave gedaan en heeft toegezegd zo spoedig 
mogelijk de volledige gegevens voor deze parameter in te sturen, waarna ze 
zullen worden verwerkt in de matrix. De nieuwe versie zullen we u dan mailen. 
De overige wijken hebben de gegevens gecontroleerd en zo nodig aangevuld. De 
aanvullende gegevens zullen alsnog in de betreffende boeken op het KB en in 
LRP worden verwerkt. 
 
Wij hebben de wijken gevraagd vanaf 2013 ook de gegevens rond begrafenissen 
aan het KB door te geven zodat vanaf 2013 alle gegevens voor deze parameter 
rechtstreeks bij het KB kunnen worden opgevraagd. 
 
In parameter 5 zijn de collecteopbrengsten, zoals vermeld in de jaarrekening 2012 
opgenomen. 
 
De commissieleden zijn beschikbaar om de matrix toe te lichten en om uw vragen 
en opmerkingen over de matrix te bespreken. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van kerkrentmeesters 
van de Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
   
 
 
 
J.P. Karstens, secretaris    
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Aan de voorzitters en scriba’s van de wijkgemeenten 
van de Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
 
Betreft: matrix Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
De commissie Beleidsplan 2013 van de Algemene kerkenraad heeft het college 
van kerkrentmeesters gevraagd de matrix 2013 van het college door te rekenen en 
de uitkomst voor de vergadering van 28 augustus a.s. in te leveren. 
 
Voor de parameter, waarin doop, belijdenis, kerkelijke huwelijken en 
begrafenissen zijn opgenomen, hebben we onlangs de beschikbare gegevens bij 
het kerkelijk bureau geraadpleegd. T.a.v. de eerste drie genoemde onderdelen is 
inmiddels gebleken dat niet alle gegevens zijn doorgegeven c.q. opgenomen in de 
betreffende boeken. In bijgaand overzicht vindt u het aantal vermelde registraties. 
 
Met het oog op een zorgvuldige aanpak en het voorkomen van onnodige 
discussies verzoeken wij u na te gaan of de cijfers 2010 t/m 2012 overeenkomen 
met de u bekende gegevens. Wij verwachten uiterlijk 15 augustus a.s. een 
bevestiging van de gegevens of een overzicht met alle relevantie gegevens (data 
+ locatie diensten, namen + geboortedata betreffende personen). Deze gegevens 
kunt u indienen bij het kerkelijk bureau bij mevrouw W. van der Bijl 
(W.vd.Bijl@kerkelijkbureauleiden.nl) en mevrouw Metha van Vliet-de Vos 
(methavanvliet@xs4all.nl) lid van ons college. 
 
Voor de volledigheid melden wij nog dat het gaat om diensten onder 
verantwoordelijkheid van de eigen wijkkerenraad van bij de PGL ingeschreven 
leden c.q. PKN-leden uit andere gemeenten, die met instemming van de eigen 
(wijk)kerkenraad in Leiden zijn gedoopt, belijdenis hebben gedaan of waarvan het 
huwelijk is gesloten. 
 
Daarnaast verzoeken wij u voor genoemde datum aan beide dames door te geven 
de begrafenissen die door de wijkpredikant/wijk-kerkelijk werker in 2010 t/m 2012 
zijn verzorgd van ingeschreven leden van de PGL. Deze zijn bij het kerkelijk 
bureau niet bekend.  
Nu deze begrafenissen zijn opgenomen in de parameter verzoeken wij u deze 
begrafenissen vanaf 2013 door te geven aan het kerkelijk bureau, zodat wij na 
afloop van elk jaar deze gegevens via het kerkelijk bureau kunnen opvragen. 
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande dan kunt u 
contact opnemen met Metha van Vliet, tel 071 – 5210 272, 0625 020 352.  
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van kerkrentmeesters 
van de Protestantse gemeente te Leiden 
 
 
    
 
 
 
J.P. Karstens, secretaris    
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MATRIX 
Voor de verdeling van de beschikbare fte’s  

in de Protestantse gemeente te Leiden 
 
INLEIDING 
In het rapport “Bouwen aan een vitale kerk” is aangegeven (maatregel 3a) dat het college van 
kerkrentmeesters initiërend criteria dient te ontwikkelen op basis waarvan in de toekomst de 
omvang van de fte’s per wijkgemeente bepaald kan worden. Daarbij, zo werd in bovengenoemd 
rapport gesteld, dient het college zich te oriënteren op voorbeelden van andere gemeenten in het 
land. 
Opgemerkt moet worden dat de discussie over de factoren in de matrix onlosmakelijk samenhangt 
met wat de grenzen van een vitale geloofsgemeenschap zijn. Scherper geformuleerd, aan welke 
voorwaarden moet zijn voldaan om de komende vier jaar zelfstandig te kunnen voortbestaan. 
Daarvoor zijn de ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van een actieve kern en inkomsten 
van belang. 
 
PROBLEEMSCHETS 
De omvang van de beschikbare predikantenformatie in onze gemeente neemt af. Dat is een gevolg 
van teruglopende inkomsten. Deze terugloop in inkomsten hangt overigens nauw samen met het 
teruglopend ledental. Het is echter van groot belang om ervoor te zorgen dat deze terugloop niet 
(mede) bevorderd wordt door (noodzakelijke) saneringen. Dat houdt in dat in elk geval aan de vraag 
naar pastoraat moet worden voldaan. Die vraag hangt nauw samen met de omvang van de actieve 
gemeente, dat wil zeggen die gemeenteleden die actief bij één of andere vorm van kerkenwerk 
betrokken zijn en in crisissituaties een beroep doen op de pastor. 
 
Het gaat dus primair om adequaat te kunnen voorzien in vraaggericht pastoraat. Dat is een 
belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de meelevende kern van de gemeente. 
Pastoraat is een breed begrip. Het is omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties 
waarin mensen samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. Bij gespreksgroepen, 
Bijbelkringen, groothuisbezoek gaan leden van een gemeente gaan met elkaar in gesprek over zaken 
die hen raken. Daarnaast is er pastoraat rond rituelen: doop, huwelijk, belijdenis, begrafenis. Voorts 
kan pastoraat gevraagd worden rond ziekte, echtscheiding en werkeloosheid.  
 
In deze notitie pleiten we er vooral voor om voorwaarden te scheppen waardoor pastoraat rond 
rituelen en vraag gestuurd pastoraat mogelijk blijft. Het is daarom van belang na te gaan wat per 
wijkgemeente de omvang van die meelevende kern is om er zorg voor te dragen dat die 
wijkgemeente, binnen de beschikbare middelen, over voldoende fte beschikt om aan die vraag te 
kunnen voldoen. Hierbij kunnen ook de activiteiten van Bijzonder Kerkenwerk worden betrokken.  
 
De in LRP geregistreerde ledentallen blijken voor de vaststelling van de omvang van die meelevende 
kern niet meer geschikt te zijn. Deze geven een compleet vertekend beeld van de werkelijkheid. Nog 
afgezien van het feit dat alle wijkgemeenten qua leden aantallen niet meer van gelijke grootte zijn, 
moet ook geconstateerd worden dat de omvang van de meelevende kern per wijkgemeente 
verschilt. Het is daarom van belang te zoeken naar criteria die behulpzaam kunnen zijn om dat in 
beeld te krijgen. 
 
DE VERSCHILLENDE MATRIXEN EN VERDELINGEN BEZIEN 
 
MATRIX CVK LEIDEN  
In september 2011 hebben wij een eerste aanzet gepresenteerd. Daarvoor was overleg geweest met 
Amsterdam en Zwolle.  
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Amsterdam werkte destijds met 8 à 10 parameters, waaronder aantallen ingeschrevenen, aantal 
pastorale eenheden (PE), aantal betalende eenheden Aktie Kerkbalans (AKB), omvang bijdragen AKB, 
kerkbezoek en huisbezoeken.  
 
In Zwolle werd aan de hand van de meerjarenbegroting bepaald hoeveel fte voor heel Zwolle 
gedurende 5 jaar kon worden bekostigd. Elke wijkgemeente kreeg als basis 0,5 fte. De resterende, 
nog beschikbare, fte werd verdeeld op basis van het aantal bij de wijkgemeente ingeschreven aantal 
adressen (= aantal Pastorale Eenheden), het aantal bijdragers aan AKB en het aantal kerkgangers in 
de ochtenddienst(en). Elke factor woog voor 1/3 deel. Fte’s werden toegedeeld in stappen van 
0,25fte. Wanneer een wijkgemeente meer fte had dan volgens het systeem gerechtvaardigd was 
werd gekeken of verschuiving van fte tussen wijken mogelijk was. 
 
Het Cvk heeft er destijds voor gekozen om naast de eerste parameter met het aantal geregistreerde 
leden (waarin veel “papieren” leden) de aanwezige activiteiten binnen de wijkgemeenten op te 
nemen, om daarmee de vraag naar pastoraat in kaart te brengen. Dit is opgenomen in drie 
parameters: 
1. Opbouw gemeente + begrafenissen (dopelingen, belijdeniscatechisanten, huwelijken en 
begrafenissen, daarbij het gemiddelde van drie jaar), 
2. Actieve kern (kerkgangers, deelnemers: catechisatie, jongerenactiviteiten, kringen en vrijwilligers). 
3. Kerkgangers zijn vervolgens ook als afzonderlijke parameter meegenomen om samen met de 
onder 1 en 2 genoemde parameters de actieve kern voldoende weging te geven naast de eerste 
parameter. 
 
Bij kerkbezoek is in beide gevallen uitgegaan van het hoogste aantal dat zich 10x voordeed. Dit om 
recht te doen aan de wijken met een grote, maar qua kerkbezoek wisselende kern (Merenwijk, 
Vredeskerkwijk en Leidse Binnenstadsgemeente). Ten slotte zijn twee parameters opgenomen die de 
financiële betrokkenheid van leden weergeven: 1. het aantal bijdragers AKB en 2. de omvang van de 
bijdragen AKB. Alle parameters hadden hetzelfde gewicht in de matrix. Sommige data waren 
afkomstig uit de kerkelijke registratiesystemen (leden, betalende PE, opbrengst AKB), andere data 
kwam via het kerkelijk bureau (doop, belijdenis, huwelijk, kerkgangers) en de actieve kern via de 
wijkgemeenten. 
 
In een eerste discussie die aan die notitie is gewijd in maart 2013 was de kritiek dat er veel 
parameters zijn en dat het door de wijken aangeleverde cijfermateriaal wellicht niet geheel 
nauwkeurig zou zijn, maar ook dat het veel werk vergt om dit cijfermateriaal actueel te houden. 
 
De HUIDIGE SITUATIE IN AMSTERDAM, DORDRECHT EN UTRECHT 
Nadrukkelijk is gevraagd te kijken naar en te overleggen over het Amsterdamse model en het model 
van Dordrecht. We geven die hieronder weer, waarbij tevens het model van Utrecht wordt 
meegenomen. 
 
Amsterdam 
Amsterdam heeft jarenlang een dubbele administratie gevoerd om het effect van de parameters van 
de matrix te volgen. Uiteindelijk zijn er vier parameters overgebleven: 
1. leden (dit zijn de doop-, belijdende leden, de gastleden en de blijkgevers van verbondenheid); 
2. de pastorale eenheden; 
3. het aantal bijdragers aan Aktie Kerkbalans, en 
4. de bijdragen levend geld (= opbrengst Aktie Kerkbalans plus opbrengst collecten. 
De eerste drie parameters tellen enkel, de vierde parameter dubbel. 
De “zachte” parameters zoals kerkbezoek, huisbezoeken heeft men in de huidige matrix niet meer 
opgenomen omdat deze parameters geen afwijkend effect lieten zien op de uitkomst van de matrix. 
Het is zeer de vraag of de situatie in Leiden vergelijkbaar is met Amsterdam. 
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Dordrecht-Dubbeldam 
Dordrecht heeft ongeveer acht jaar geleden voor een model gekozen waarbij elke wijkgemeente zelf 

verantwoordelijk is voor de inkomsten en uitgaven van de wijkgemeente. De 9 wijkgemeenten (met 

predikant) beschikken op één na, alle over een eigen kerkgebouw (waaronder twee monumentale 

kerken). Het kerkelijk bureau wordt centraal geregeld, maar de kosten worden verdeeld over de 

wijken. De gemiddelde kosten van een wijkgemeente bedragen globaal € 180.000,- per jaar. Deze 

kosten worden door de wijkgemeenten tot op heden opgebracht. De wijkkas is onderdeel van de 

begroting van de wijkgemeente. De ervaring in Dordrecht is dat de bijdragen voor de wijken met 

sprongen omhoog zijn gegaan en dat meer mensen actief betrokken zijn, ook als het gaat om 

financiële acties, omdat deze nu ten goede komen aan de eigen wijkgemeente. De levensvatbaarheid 

van alle wijkgemeenten is hierdoor toegenomen. 

 

Het Eigen Vermogen van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam is fictief over de 

gemeente als geheel (een vierde deel als een algemene reserve) en over de wijken verdeeld. 

Tekorten en overschotten op de jaarrekening van een wijk, worden toegeschreven aan het Eigen 

Vermogen van die wijk. Vooraf zijn afspraken gemaakt over de verdeelsleutel en wat tot de wijk 

wordt gerekend.  

 

De algemene kosten worden bij de wijkgemeenten als lasten opgevoerd en het aandeel per wijk 

wordt voor 50% berekend op basis van ledental (belijdende- en doopleden) en voor 50% op basis van 

inkomsten uit levend geld. Wordt een legaat/nalatenschap ontvangen dan gaat dat rechtstreeks naar 

het vermogen van de wijk waar die persoon woonde dan wel meelevend lid was, tenzij van een 

bijzondere bestemming sprake was. 

 

De afspraken die in Dordrecht-Dubbeldam zijn gemaakt zijn in de bijlage opgenomen. 

Wijken met een langdurig tekort, die nadrukkelijk bijdragen aan het kleurenpalet in Dordrecht-

Dubbeldam worden – onder voorwaarden – een bepaalde tijd financieel gesteund. Er wordt nu 

besproken hoe invulling te geven aan maatregelen bij een langdurig tekort van een wijkgemeente en 

wat de grenzen zijn van interen op het Eigen Vermogen. In Dordrecht hanteert men formeel geen 

matrix voor de verdeling van fte voor predikanten/kerkelijk werkers. In de praktijk moet elke wijk 

financieel rondkomen. 

 
Utrecht 
Utrecht hanteert net als Dordrecht-Dubbeldam het model dat een wijkgemeente zichzelf moet 

kunnen onderhouden. Veel wijkgemeenten hebben predikanten die op projectbasis zijn beroepen 

met het oog op het vitaliseren van een wijkgemeente of vierplek. In dit kader zijn criteria vastgesteld 

op basis waarvan de levensvaatbaarheid (vitaliteit) en voortbestaan van wijkgemeenten/vierplekken 

kan worden vastgesteld. 

 

De essentie van de criteria is te vatten in 3 G’s: Gezond, Groei, Gezicht. In die 3 G’s komt tot 

uitdrukking dat er sprake moet zijn van een gezonde opbouw in leeftijd, financiën enz., dat er 

perspectief is in de vorm van groei en dat er sprake is van een eigen profiel of identiteit. 

De criteria kunnen in twee groepen verdeeld worden: basis criteria en duurzame criteria. 

De uitwerking van de criteria is opgenomen in de bijlage.  

 

OP ZOEK NAAR EEN NIEUW MATRIX VOOR DE PGL 
Tijdens het gesprek tussen het Cvk en het moderamen van de AK op 3 juni 2013 is verslag gedaan van 

de stand van zaken bij het opstellen van een nieuw meerjarig beleidsplan met bijbehorende 

begroting. Eén van de vragen was de matrix van toedeling van predikantsplaatsen opnieuw te bezien. 

De kern van de verschillende parameters is de vraag naar pastoraat en de bijdragen aan levend geld. 
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Daarvoor hebben we de parameters van de eerder door het Cvk opgestelde matrix, de matrix van 
Amsterdam en de praktijk in Utrecht en Dordrecht bezien vanuit de situatie in Leiden. 
 
Amsterdam 
Het grote nadeel van de matrix van Amsterdam is dat zowel in de eerste- als in de tweede parameter 
nog steeds veel “papieren”leden meetellen, zelfs als we uitgaan van de doop-, belijdende- en 
gastleden en blijkgevers van verbondenheid en daarbij uitsluiten de mensen die zelf hebben 
aangegeven nooit contact te willen, niet willen bijdragen en waarvan het adres onbekend is. 
Daarnaast speelt dat in een gemeente als Amsterdam met 14 wijkgemeenten er veel minder 
verschillen zullen zijn dan in een gemeente als Leiden met 6 wijkgemeenten. De vraag is ten slotte of 
je de onder 4 genoemde parameter 2x moet meetellen. Komen daarmee niet vooral de rijkere 
gemeenteleden aan hun trekken? 
 
Dordrecht-Dubbeldam 
Ook bij Dordrecht heeft het tijd gekost om tot het huidige model te komen. Gebleken is dat men op 
onderdelen nog met de uitwerking bezig is. Opvallend is de groei aan inkomsten voor de 
wijkgemeenten en de grotere betrokkenheid en inzet van mensen. 
Voor de invoering van het model van Dordrecht-Dubbeldam is een verdeelsleutel nodig voor de 
fictieve verdeling van het Eigen Vermogen van de PGL. Daarbij zal een grens aan interen en voor 
zelfstandig voortbestaan moeten worden vastgesteld. De invoering van dit model vraagt meer studie 
en voorbereiding. Het advies is daarom dit model niet nu al in te voeren.  
  
Utrecht 
Nu het aantal fte voor predikanten/kerkelijk werkers moet worden terug gebracht lijkt het ons goed 
om de komende tijd met elkaar het gesprek aan te gaan over het opstellen van criteria om de 
levensvaatbaarheid van wijkgemeenten te kunnen vaststellen en van vitaliteitsprojecten. Daarbij 
kunnen de door Utrecht genoemde criteria een handreiking zijn. Ook de invoering van het model van 
Utrecht vraagt meer overleg en voorbereiding en is o.i. daarom niet geschikt om al vanaf 2014 in te 
voeren. Dat sluit niet uit dat op termijn gekozen kan worden voor het model van Dordrecht-
Dubbeldam of Utrecht of een combinatie van beide. 
   
Matrix Cvk 2011 
Het Cvk heeft destijds nadrukkelijk gekozen om de actieve kern zoveel mogelijk mee te laten wegen 
om de vraag naar pastoraat in beeld te brengen. Door het vaak grote verschil tussen de ingeschreven 
leden (geschoond) en de actieve kern van een wijkgemeente binnen de PGL is de actieve kern o.i. van 
wezenlijk belang voor de vraag naar pastoraat en daarmee de verdeling van fte. Het vergt wel enig 
werk de gegevens actueel te houden. Door middel van een jaarlijkse zelfscan/inventarisatie, zoals in 
Amsterdam en Utrecht gebeurt, kan dit worden gecombineerd. Hierdoor wordt structureel meer 
inzicht verkregen in de actieve kern van een wijkgemeente. Voor de parameter waarin de actieve 
kern een rol speelt kan zo nodig een keuze worden gemaakt t.a.v. de elementen die zouden moeten 
worden meegewogen. 
 
Voorstel nieuwe matrix 
Gezien het bovenstaande komen we tot de volgende hoofdlijnen voor de parameters. Geen enkele 
berekening zal volkomen sluiten. Daarom stellen we voor een foutmarge van 5% te hanteren. 
 
Overal spelen de leden van de kerk een duidelijke rol. De parameters lijken overeen te stemmen, 
maar bij nader inzicht zijn er toch duidelijke verschillen. Om een betrouwbare indicatie te krijgen van 
mensen die bij de kerk betrokken zijn, waarbij de vraag naar pastoraat een centrale rol speelt, willen 
we die groep van twee kanten benaderen met twee parameters. 
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In de eerste parameter wordt een geschoond aantal leden via de registratie in LRP meegewogen. Dit 
betekent de som van belijdende leden, doopleden, gastleden en blijkgevers van verbondenheid. Niet 
meegenomen worden de zogenoemde mee-geregistreerden - die ook geen lid zijn -, de niet-
gedoopte leden (de vroegere passieve leden) en degenen die aangegeven hebben geen contact te 
willen, niet willen bijdragen of waarvan het adres onbekend is.  
 
Met deze parameter is slechts een deel van het papieren ledenbestand benoemd. Een verdere 
specificatie vanuit het LRP is niet mogelijk. Wel kunnen we een globaal beeld geven van actieven in 
een geloofsgemeenschap. Het oogmerk is ook hier de vraag naar pastorale zorg. Daarom hanteren 
we als tweede parameter de actieve kern die bij de geloofsgemeenschap is betrokken. Dat zijn in 
ieder geval de kerkgangers eventueel aangevuld met deelnemers aan doordeweekse activiteiten. 
 
Een derde parameter die een duidelijke weerslag heeft op het kernbegrip pastorale vraag bestaat uit 
doop, catechese, belijdenis, huwelijken en begrafenissen. Voorgesteld wordt hier het gemiddelde 
van de afgelopen drie jaar te nemen. Correcties kunnen optreden na het inrichten van het pastoraal 
meldpunt voor begrafenissen voor niet-betrokken geregistreerden, met mogelijke uitbouw naar 
huwelijken. De gegevens van doop, belijdenis en huwelijken zijn bij het kerkelijk bureau bekend. 
 
Ten slotte zijn de inkomsten uit levend geld van belang. Het gaat hier allereerst om de resultaten van 
Actie Kerkbalans en de collecten. Daarnaast wordt het aantal bijdragers aan Actie Kerkbalans 
meegewogen. Ook deze twee categorieën zijn graadmeters van betrokkenheid bij de gemeente en 
spelen een rol bij de vraag naar pastoraat. 
Amsterdam hanteert een parameter voor het aantal gevers van Actie Kerkbalans en een parameter 
voor de inkomsten levend geld. In Amsterdam wordt de parameter inkomsten uit levend geld twee 
keer meegewogen. Gezien de inkomensverschillen tussen de wijkgemeenten in Leiden zijn wij daar 
geen voorstander van, omdat daarmee de rijkere wijken worden bevoordeeld. 
 
Samenvattend komen we op de volgende parameters: 
- Ledenbestand, deels gecorrigeerd voor papieren leden (20%) 
- Kwantitatieve vraag naar pastoraat, gemeten naar kerkgangers eventueel aangevuld met 

deelnemers aan doordeweekse activiteiten(20%). 
- Pastoraat: doop, catechese, belijdenis, huwelijken en begrafenissen (20%) 
- Inkomsten levend geld (20%) 
- Aantal bijdragers aan Actie Kerkbalans (20%). 
 
Dit zal nader worden uitgewerkt. Op basis daarvan kan een verdeling van fte's worden opgesteld, die 
de gewenste situatie aangeeft. De weg daar naar toe kan via de harde of zachte sanering verlopen. 
Wij zijn het met de Commissie Beleidsplan eens hiervoor de laatste mogelijkheid te kiezen. Daarbij 
moet er wel op gelet worden dat op een overeengekomen einddatum geen verplichtingen lopen die 
de verdeling op basis van de matrix doorkruisen. Hier ligt een directe relatie met de discussie van het 
verminderen van het aantal fte’s. 
 
College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leiden 
*** juni 2013 
 



Bijlage bij Opzet Matrix 2013 
 
 

Afspraken Dordrecht-Dubbeldam 
Samengevat zijn de afspraken als volgt: 
1. wijkgemeenten zijn zoveel mogelijk zelfstandig verantwoordelijk voor hun baten en lasten, 

waaronder begrepen de inkomsten uit Actie Kerkbalans en collecten en de uitgaven voor 
exploitatie van kerken, onderhoud van pastorieën, pastoraat, eredienst en andere wijk gebonden 
kosten; 

2. daarbij past dat wijkgemeenten een deel van het vermogen tot hun beschikking hebben, zodat zij 
kunnen “sparen”; 

3. de gemeente als geheel is financieel verantwoordelijk voor haar eigen taken en solidariteit tussen 
wijkgemeenten, als daartoe wordt besloten; 

4. de gemeente als geheel is verantwoordelijk voor de aankoop/verkoop van pastorieën, omdat 
wijkgemeenten niet kunnen beïnvloeden of een predikant een pastorie wenst; vaste lasten en 
onderhoud worden wel door de wijk geregeld, te dekken uit de huurbijdrage van de predikant. 

Dat leidt voor de toedeling van het vermogen tot de volgende uitgangspunten: 
a. de kerken worden als activa toegedeeld aan de wijkdeelvermogens. Daartegenover worden aan 

de passivakant ten laste van de algemene reserves waarderingsreserves kerken aan de 
wijkdeelvermogens toegekend. Deze actie komt op hetzelfde neer als het afwaarderen van de 
kerken tot 0.  

b. voor de pastorieën wordt de volgende aanpak voorgesteld. Er wordt vanuit gegaan dat voor elke 
wijk een pastorie beschikbaar moet kunnen zijn. Feitelijk zijn er echter drie pastorieën. De 
boekwaarde daarvan wordt aan het deelvermogen van de gemeente als geheel toegekend. Aan 
de passivakant van dat deelvermogen moet daartegenover een zelfde bedrag staan plus een 
reserve voor een vierde pastorie, te stellen op 250.000. 

De wijkkassen, en onderhoudsvoorzieningen, de specifieke reserves en voorzieningen voor kerken, 
pastorieën e.d. worden toegerekend aan de betreffende wijken. 
 
Doelstelling en criteria Utrecht 
Utrecht heeft de volgende doelstelling en criteria vastgelegd. 
Doelstelling  
De criteria zijn gericht op volwaardige wijkgemeenten die zelfstandig kunnen voortbestaan, en 
vierplekken en andere gemeentevormen die willen uitgroeien naar een zelfstandige wijkgemeente in 
kerkordelijke zin. De criteria kunnen worden gebruikt om:  
• vast te stellen dat een bestaande gemeente aan de grenzen van levensvatbaarheid komt met het 

oog op te nemen maatregelen om de levensvatbaarheid te behouden 
•  doelen te stellen voor vierplekken en andere gemeentevormen met het oog op mogelijk 

verzelfstandiging 
• centrale investeringen te rechtvaardigen in wijkgemeenten, vierplekken en andere gemeente-

vormen met het oog op vitalisering en verzelfstandiging; dit is waarop solidariteit in de PGU vorm 
kan krijgen 

•  te waarborgen dat de PGU een mozaïek blijft van wijkgemeenten met een representatie in de 
hele stad. 

Criteria 
De essentie van de criteria is te vatten in 3 G’s: Gezond, Groei, Gezicht. In die 3 G’s komt tot 
uitdrukking dat er sprake moet zijn van een gezonde opbouw in leeftijd, financiën enz., dat er 
perspectief is in de vorm van groei en dat er sprake is van een eigen profiel of identiteit. 
De criteria kunnen in twee groepen verdeeld worden: 



• Basis criteria: zolang daaraan voldaan wordt, is de wijkgemeente financieel en organisatorisch 
vitaal. Deze criteria zijn hard, dat wil zeggen dat de SMART zijn (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch en tijdsgebonden). 

• Duurzame criteria: deze vormen de basis die voorwaardenscheppend zijn voor een duurzame 
vitaliteit. Deze criteria zijn relatief, in die zin dat er stabiliteit of groei uit blijkt, daarom zijn nog 
steeds SMART, maar dan wel veel meer maatwerk dan de basiscriteria. 

 
Basiscriteria  
1. Voldoende kader 
a. In het geval van een wijkgemeente ligt kerkordelijk wat de grootte van een kerkenraad moet zijn 
(71 ambtsdragers naast predikant). Bij een wijkgemeente betekent dit een goed functionerende 
kerkenraad, wijkdiaconie en wijkraad van kerkrentmeesters. Is dat niet het geval, dan kan een 
wijkgemeente op termijn als vierplek een samenwerkingsvorm aangaan met een andere 
wijkgemeente om zo weer aan dit criterium te voldoen.  
b. Er moeten voldoende mensen zijn voor de organisatie van de wijkgemeente (tenminste 14 
vrijwilligers naast de 72 ambtsdragers: 3x7).  
c. De liturgie moet gaande gehouden kunnen worden en de ambtelijke aanwezigheid in de zondagse 
eredienst dient te zijn gewaarborgd. Voorts dient de wijkgemeente de financiering te kunnen dragen 
van een vierplek.  
2. Gezonde financiën  
a. Sluitende meerjarenbegroting voor periode van 10 jaar zulks ter beoordeling van het CvK/AKK. Dit 
betekent dat er een meerjaren beleid is. Zulk beleid staat of valt met het voldoen aan duurzame 
criteria 3 en 4.  
b. Sluitende exploitatie.  
c. Voldoende weerstandsvermogen (deze worden momenteel vastgesteld). De wijkgemeente dient 
onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.  
 
Duurzame criteria  
3. Aantal betalende leden  
a. Dit aantal dient ten minste constant te blijven dan wel te groeien om de stijgende kosten het 
hoofd te bieden.  
b. De vrijwillige bijdragen dienen mee te stijgen met de inflatie.  
c. De samenstelling van de gemeente dient een evenwichtige leeftijdsopbouw te hebben, dat wil 
zeggen geen omgekeerde piramide.  
4. Aantal kerkgangers  
a. Het aantal kerkgangers dient constant te blijven dan wel te groeien. De kerkgang is en blijft 
essentieel in de traditionele gemeente. Kerk-zijn is het samenkomen in de verbondenheid met de 
Heer.  
b. In geval van nieuwe kerkvormen kan ook gedacht worden aan een constant of stijgend aantal 
deelnemers in andere samenkomsten. Zie ook criterium 5.  
5. Door de weeks gemeentewerk  
a. Taak van de gemeente is om te zorgen voor toerusting (leerhuizen), pastoraat en kringwerk, 
vespers, lezingen, concerten, enz. Dit betekent dat er voldoende participatie van de gemeenteleden 
moet zijn om dit alles te organiseren  
b. Er moet voldoende variëteit en frequentie zijn van de activiteiten naast de zondagse eredienst, 
waaraan aan ook actief wordt deelgenomen door de gemeenteleden en eventuele gasten. 
Maatgevend is dat de variëteit, frequentie en deelname tenminste constant zijn.  
c. Deze “overige activiteiten” dienen bij te dragen aan de binding met en opbouw van de gemeente.  
d. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de wijkgemeente.  

                                                 
1 M.i.v. 1-1-2013: 5 ambtsdragers naast predikant (MV) 
2 Als 1 



6. Unieke identiteit  
a. In het geval de vitaliteit ter discussie staat, is het van belang dat de identiteit van de wijk-
gemeente/vierplek uniek is in de PGU.  
b. Het profiel van de wijkgemeente/vierplek voegt significant iets toe aan de PGU en heeft meer-
waarde.  
c. Representatie van de PGU in de betreffende geografische wijk wordt door AKG essentieel geacht.  
d. Mocht aan de basiscriteria niet voldaan kunnen worden, dient door de AKK geaccordeerd plan te 
worden opgesteld om de vitaliteit te realiseren door middel van centrale investeringen.  
e. Voor een nieuwe identiteit of het behoud van een identiteit met een ter discussie staande vitaliteit 
kan ook gedacht worden aan nieuwe gemeentevormen.  
Toepassing  
De huidige situatie is dat pas als criterium 2 in het gedrang komt de andere criteria op ad hoc basis 
naar voren worden gebracht. Op stedelijk niveau is er wel zicht op de financiën maar is er geen 
integraal beeld van de overige criteria. Wel is tbv het jaarverslag jaarlijks een spreadsheet naar de 
wijkgemeenten gezonden om een aantal karakteristieken in te vullen (leden, kerkenraad, 
doop/belijdenis/huwelijk, activiteiten, etc). Een dergelijke monitoring ondervangt het probleem dat 
een aantal criteria moeilijk te meten is; wel kan van jaar tot jaar de ontwikkeling gevolgd worden. 
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CONCEPT 
Bijlage bij overzicht Aktie Kerkbalans en collecten 
 
Aktie kerkbalans 
Algemeen 
• De bijdragen en gevers bevinden zich voor het overgrote deel in de categorie 65 plus. 
• De categorie 85 plus vormt daarvan een belangrijk onderdeel. 
• De categorieën tot en met  34 leveren een geringe bijdrage. 
• Het aantal gevers vertoont tevens een sterk dalende tendens. 
• De stijging van de gemiddelde bijdragen stijgt alleen bij de categorieën 34 t/m 54 betekenisvol . 

Hierin zitten qua aantallen relatief weinig gevers. 
• Er zijn grote verschillen tussen de wijkgemeenten. 
• De gemiddelde bijdragen per wijk lopen licht tot sterker (Marewijk, Binnenstadsgemeente) op. 

Het aantal gevers per wijk is stabiel of dalen licht tot fors (Leiden Zuid-West, Vredeskerk). 
• Voor 2013 zijn alleen de toegezegde bedragen verwerkt. Daarboven is thans (1-7-2013) een 

bedrag ontvangen-niet-toegezegd van € 25.802,-. Dit bedrag moet nog handmatig in LRP worden 
gekoppeld aan de betaler en daarmee aan een wijkgemeente. 

• Het totaal aantal betalers (Pastorale Eenheden) is voor 2011 en 2012 lager dan vermeld in de 
jaarrekeningen 2011 en 2012. Bij het exporteren naar Excel bleken er € 0,- betalers in het 
overzicht te staan. Die zijn er uit gehaald. Hierdoor is ook de gemiddelde bedrage gewijzigd 
(hoger).   
 

De wijkgemeenten 
Specfiek 
• Zuid-West. Aantal gevers en bijdragen komen dominant van 75 plus met een  sterke afname van 

aantallen. Relatief sterke daling  aantal gevers 35 t/m 44, maar wel verhoging gemiddelde 
bijdrage. 

• Maranatha. Bijdragen komen dominant van 65 plus, gevers vooral vanaf 45 jaar. 
• Merenwijk. Oververtegenwoordiging van bijdragen en aantallen in categorie 55 t/m 74. Veel 

minder 74 t/m 85 plus. 
• Marewijk. Grote vertegenwoordiging bijdragen 25 t/m 44. Aantallen evenwichtig over alle 

leeftijdscategorieën.  
• Vredeswijk. Bijdragen dominant uit 75 plus. Aantallen redelijk gespreid met uitzondering van 24 

t/m34. 
• Leidse Binnenstadsgemeente. Bijdragen en aantallen evenwichtig gespreid m.u.v. 85 plus.  
 
Collecten 
Algemeen 
• De opbrengst collecten 2012 is zowel t.o.v. 2009 als t.o.v. 2011 met bijna 1% gedaald. 
• Er zijn grote verschillen tussen de wijkgemeenten. 
 
De wijkgemeenten 
Specifiek 
• Zuid-West: De opbrengsten zijn min of meer gelijk. 
• Maranathawijk: De collecteopbrengsten van de Maranathawijk staan in de jaarrekening vermeld 

bij de Vredeskerk. Beide wijken hebben aangegeven als verdeelsleutel te hanteren 3 (Vredeskerk) 
: 1 (Maranathawijk). 

• Merenwijk: Slechts een klein deel van de opbrengsten van collecten lopen loopt via de PGL. 
• Marewijk: De opbrengsten in deze wijk zijn als enige gestegen. 
• Vredeskerk: De opbrengsten geven een redelijke afname te zien. Het aandeel van de 

Maranathawijk is voor alle jaren verwerkt. 



• Leidse Binnenstadsgemeente: Redelijk stabiel. 
 

Wat betekenen de ontwikkelingen voor 2014 – 2017? 
Daarbij is van belang: 

• Bij Kerkbalans het wegvallen van zeer oude gevers. 
• Beperkte aanwas jongeren bij Kerkbalans 
• Economische omstandigheden 
• Lichte terugval opbrengsten collecten. 

 
Daarom stellen we voor: 
• De inkomsten uit Actie Kerkbalans in de meerjaren raming op te nemen volgens scenario 3 en niet 

meer uit te gaan van scenario 2. Dit komt overeen met de verwachtingen voor 2013. 
• Ten aanzien van de opbrengsten collecten voor de volgende jaren een daling van 2% per jaar op 

te nemen.  
 
 

 
 
 
College van kerkrentmeesters 
Protestantse gemeente te Leiden 
1 juli 2013 

Jaar Aantal bet. Ontvangen Gemiddeld scenario 2 : afname van aantal betalenden over de afgelopen tien 
31-12-2001 3882 € 601.242,29 € 154,88 jaar van 30,4 % en een toename van gemiddelde bijdrage van 53 %
31-12-2003 3471 € 621.072,04 € 178,93 effect LSE afname van VB met 20.000 vanaf 2012, extra afname 85 + 
31-12-2009 2737 € 621.879,76 € 227,21 (gemiddeld 60 per jaar bovenop historische afname)
31-12-2010 2700 € 639.908,22 € 237,00 -0,03044822 0,05302169
31-12-2011 2558 € 638.337,73 € 249,57
31-12-2012 2420 € 615.948,77 € 262,80
31-12-2013 2286 € 612.673,70 € 276,73
31-12-2014 2157 € 608.449,62 € 291,41
31-12-2015 2031 € 603.209,96 € 306,86
31-12-2016 1909 € 596.884,27 € 323,13
31-12-2017 1791 € 589.398,05 € 340,26

scenario 3 : afname van aantal betalenden over de afgelopen tien 
Jaar Aantal bet. Ontvangen Gemiddeld jaar van 30,4 % en een toename van gemiddelde bijdrage van 4 % 

31-12-2001 3882 € 601.242,29 € 154,88 (toename 2009 / 2010)
31-12-2003 3471 € 621.072,04 € 178,93 effect LSE afname van VB met 20.000 vanaf 2012, extra afname 85 + 
31-12-2009 2737 € 621.879,76 € 227,21 (gemiddeld 60 per jaar bovenop historische afname)
31-12-2010 2700 € 639.908,22 € 237,00 -0,03044822 0,04308789
31-12-2011 2558 € 632.315,90 € 247,21
31-12-2012 2420 € 604.006,78 € 257,86
31-12-2013 2286 € 594.936,88 € 268,97
31-12-2014 2157 € 585.068,87 € 280,56
31-12-2015 2031 € 574.363,75 € 292,65
31-12-2016 1909 € 562.780,77 € 305,26
31-12-2017 1791 € 550.277,40 € 318,42



Overzicht ontwikkeling levend geld 2009-2012

Zuid-West 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 84.811 AKB € 84.706 AKB € 81.531 AKB € 81.885
Collecten € 4.771 Collecten € 4.357 Collecten € 4.587 Collecten € 4.552

Totaal € 89.582 Totaal € 89.063 Totaal € 86.118 Totaal € 86.437

Maranatha 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 51.330 AKB € 46.882 AKB € 46.866 AKB € 47.853
Collecten € 3.822 Collecten € 3.112 Collecten € 3.347 Collecten € 3.098

Totaal € 55.152 Totaal € 49.994 Totaal € 50.213 Totaal € 50.951

Merenwijk 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 99.221 AKB € 96.625 AKB € 98.135 AKB € 90.449
Collecten € 1.460 Collecten € 1.018 Collecten € 2.363 Collecten € 2.008

Totaal € 100.681 Totaal € 97.643 Totaal € 100.498 Totaal € 92.457

Marewijk 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 84.358 AKB € 94.676 AKB € 100.014 AKB € 104.116
Collecten € 21.435 Collecten € 20.851 Collecten € 22.221 Collecten € 23.305

Totaal € 105.793 Totaal € 115.527 Totaal € 122.235 Totaal € 127.421



Vredeskerk 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 155.813 AKB € 164.720 AKB € 153.193 AKB € 144.677
Collecten € 11.466 Collecten € 9.335 Collecten € 10.041 Collecten € 9.293

Totaal € 167.279 Totaal € 174.055 Totaal € 163.234 Totaal € 153.970

LBG 2009 2010 2011 2012
Ontvangen Ontvangen Ontvangen Ontvangen

AKB € 146.356 AKB € 151.869 AKB € 162.444 AKB € 162.923
Collecten € 19.383 Collecten € 20.797 Collecten € 19.703 Collecten € 19.635

Totaal € 165.739 Totaal € 172.666 Totaal € 182.147 Totaal € 182.558

PGL Totale opbrengsten per wijk PGL collecten opbrengsten per wijk
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Zuid-West € 89.582 € 89.063 € 86.118 € 86.437 € 4.771 € 4.357 € 4.587 € 4.552
Maranatha € 55.152 € 49.944 € 50.213 € 50.951 € 3.822 € 3.112 € 3.347 € 3.098
Merewijk € 100.681 € 97.643 € 100.498 € 92.457 € 1.460 € 1.018 € 2.363 € 2.008
Marewijk € 105.793 € 115.527 € 122.235 € 127.421 € 21.435 € 20.851 € 22.221 € 23.305
Vredeskerk € 167.279 € 174.055 € 163.234 € 153.970 € 11.466 € 9.335 € 10.041 € 9.293
LBG € 165.739 € 172.666 € 182.147 € 182.558 € 19.383 € 20.797 € 19.703 € 19.635

Totaal € 684.226 € 698.898 € 704.445 € 693.794 € 62.337 € 59.469 € 62.262 € 61.890 99%
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 1.618 34.425 80.479 74.033 119.777 118.510 121.934 71.113

2010 1.730 35.158 75.997 82.638 118.671 118.969 125.600 80.721

2011 432 2.191 39.885 75.330 85.233 119.417 127.401 119.536 72.759

2012 575 2.322 36.068 77.603 82.144 103.082 134.546 121.946 75.618

2013 145 2.828 30.699 69.748 75.045 75.972 129.734 115.554 63.488
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Bijdrage per Leeftijdsgroep
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 43 193 312 356 505 494 499 335

2010 41 199 305 371 485 492 480 327

2011 4 42 181 279 345 465 498 446 257

2012 9 50 176 254 308 402 525 428 277

2013 5 38 133 212 256 313 474 386 219
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Aantallen per leeftijdsgroep

LEEFTIJDGR

Som van AANTAL

WIJK

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 38 160 229 211 234 244 251 196

2010 38 145 227 227 240 243 258 243

2011 108 52 220 270 247 257 256 268 283

2012 64 46 205 306 267 256 256 285 273

2013 29 74 231 329 293 243 274 299 290
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Gemiddelde bijdrage per leeftijdsgroep
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 401 1.376 5.469 9.698 12.689 17.137 25.368 12.673

2010 140 1.915 5.400 10.316 12.101 13.627 28.371 12.836

2011 145 1.370 4.963 10.178 11.381 15.821 27.240 10.433

2012 210 1.564 6.078 8.604 11.310 16.348 26.543 11.229

2013 25 195 950 4.414 7.560 10.078 13.577 22.507 9.790
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Bijdrage 1 - Leiden Zuid West
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 9 17 43 72 90 114 153 92

2010 4 18 38 75 88 95 147 94

2011 4 13 31 71 85 99 135 66

2012 5 12 26 55 81 104 121 73

2013 1 4 10 16 41 60 83 103 52
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Aantallen 1 - Leiden Zuid West
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 45 81 127 135 141 150 166 138

2010 35 106 142 138 138 143 193 137

2011 36 105 160 143 134 160 202 158

2012 42 130 234 156 140 157 219 154

2013 25 49 95 276 184 168 164 219 188
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Gemiddelde bijdrage 2 - Leiden Zuid West
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 231 3.398 2.120 4.750 6.297 9.872 14.050 10.613

2010 30 1.080 2.003 5.596 5.235 9.282 12.919 10.742

2011 203 545 2.322 6.162 4.984 10.121 11.541 10.988

2012 25 180 655 2.665 5.008 5.365 10.571 9.985 13.399

2013 95 545 1.705 2.775 4.063 9.896 10.448 11.903
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Bijdrage 2 - Maranathawijk
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 5 17 23 31 54 54 60 55

2010 2 11 16 38 47 55 60 57

2011 6 5 14 36 50 54 50 45

2012 1 7 9 15 32 36 56 47 51

2013 4 3 10 22 30 52 44 50
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Aantallen 2 - Maranathawijk

LEEFTIJDGR
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 46 200 92 153 117 183 234 193

2010 15 98 125 147 111 169 215 188

2011 34 109 166 171 100 187 231 244

2012 25 26 73 178 156 149 189 212 263

2013 24 182 171 126 135 190 237 238
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Gemiddelde bijdrage 2 - Maranathawijk

LEEFTIJDGR

Gemiddelde van BIJDRGEM
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 70 1.860 6.924 12.746 32.120 32.777 10.258 2.468

2010 170 1.415 7.407 12.174 29.306 33.569 7.424 5.160

2011 130 945 7.302 13.729 26.059 35.705 9.029 5.236

2012 10 193 610 5.338 13.635 18.841 39.076 9.603 5.144

2013 40 855 3.910 12.910 14.020 36.886 11.793 5.640
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Bijdrage 3 - Merenwijk
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 2 15 44 58 138 114 48 15

2010 4 18 44 60 126 125 44 18

2011 4 16 47 54 118 126 42 20

2012 1 7 11 38 54 88 145 44 15

2013 2 15 31 52 63 147 42 17
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Aantallen 3 - Merenwijk

LEEFTIJDGR
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 35 124 157 220 233 288 214 165

2010 43 79 168 203 233 269 169 287

2011 32 59 155 254 221 283 215 262

2012 10 28 55 140 253 214 269 218 343

2013 20 57 126 248 223 251 281 332
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Gemiddelde bijdrag 3 - Merenwijk
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 401 15.050 19.110 9.124 7.573 12.799 12.602 7.700

2010 570 16.195 20.394 11.630 7.525 13.139 12.584 12.640

2011 50 910 19.326 17.428 15.274 8.225 14.522 12.991 11.290

2012 320 1.173 20.793 19.445 15.554 8.575 13.072 14.129 11.055

2013 110 1.740 20.810 21.859 16.584 5.724 14.379 13.001 8.825
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Bijdrage 4 - Marewijk
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Som van BIJDRAGE

WIJK

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 11 53 53 37 38 46 52 40

2010 13 53 53 36 39 45 52 39

2011 1 10 59 42 37 34 44 48 30

2012 2 15 62 39 28 35 36 45 32

2013 3 15 46 39 25 31 36 39 25
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Aantallen 4 - Marewijk

LEEFTIJDGR
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0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 36 284 361 247 199 278 242 193

2010 44 306 385 323 193 292 242 324

2011 50 91 328 415 413 242 330 271 376

2012 160 78 335 499 555 245 363 314 345

2013 37 116 452 560 663 185 399 333 353
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Gemiddelde bijdrage 4 - Marewijk

LEEFTIJDGR

Gemiddelde van BIJDRGEM
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 35.000

 40.000

 45.000

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 295 4.432 13.789 17.814 26.283 21.923 38.267 33.010

2010 280 4.047 12.452 22.049 26.462 21.816 41.081 36.533

2011 370 260 2.875 12.352 20.522 28.209 22.001 35.371 31.233

2012 318 2.241 12.565 16.855 25.981 21.019 35.499 30.201

2013 10 563 1.468 12.090 12.995 24.700 20.922 33.312 25.015
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Bijdrage 5 - Vredeswijk

LEEFTIJDGR

Som van BIJDRAGE

WIJK

 -
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 160

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 9 36 76 97 113 92 122 107

2010 7 41 80 97 114 94 115 102

2011 2 7 32 75 87 104 94 111 78

2012 9 32 66 76 94 98 106 84

2013 1 10 23 61 66 82 91 97 63
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Aantallen 5 - Vredeswijk

LEEFTIJDGR

Som van AANTAL

WIJK

 -
0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 33 123 181 184 233 238 314 309

2010 40 99 156 227 232 232 357 358

2011 185 37 90 165 236 271 234 319 400

2012 35 70 190 222 276 214 335 360

2013 10 56 64 198 197 301 230 343 397
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Gemiddelde bijdrage 5 - Vredeswijk

LEEFTIJDGR

Gemiddelde van BIJDRGEM

WIJK



 -

 5.000
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 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 220 8.310 33.068 19.901 34.815 24.004 21.390 4.649

2010 540 10.506 28.341 20.873 38.042 27.536 23.221 2.810

2011 12 543 14.824 30.964 19.368 40.559 29.231 23.364 3.579

2012 220 249 10.205 31.513 22.488 33.011 34.461 26.187 4.590

2013 195 6.071 25.770 22.222 17.388 34.075 24.494 2.315
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Bijdrage 6 - Leidse Binnenstads Gemeente

LEEFTIJDGR

Som van BIJDRAGE

WIJK

 -

 20
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 160

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 7 55 73 61 72 74 64 26

2010 11 58 74 65 71 78 62 17

2011 1 11 56 70 60 74 81 60 18

2012 5 7 50 70 63 68 86 65 22

2013 3 36 55 50 47 65 61 12
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Aantallen 6 - Leidse Binnenstads Gemeente

LEEFTIJDGR

Som van AANTAL

WIJK

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

0 t/m 20 21 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 t/m 74 75 t/m 84 85+

2009 31 151 453 326 484 324 334 179

2010 49 181 383 321 536 353 375 165

2011 12 49 265 442 323 548 361 389 199

2012 44 36 204 450 357 485 401 403 209

2013 65 169 469 444 370 524 402 193
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Gemiddelde bijdrage 6 - Leidse Binnenstads Gemeente

LEEFTIJDGR

Gemiddelde van BIJDRGEM

WIJK



 -
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1 Leiden Zuid-West 2 Maranathawijk 3 Merenwijk 4 Marewijk 5 Vredeskerk 6 Leidse Binnenstads Gemeente
2009 84.811 51.330 99.222 84.358 155.813 146.356
2010 84.706 46.887 96.625 94.676 164.720 151.869
2011 81.531 46.866 98.135 100.014 153.193 162.444
2012 81.885 47.853 92.449 104.116 144.677 162.923
2013 69.096 41.430 86.054 103.030 131.074 132.530
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Bijdrage per wijk

WIJK

BIJDR.
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Totaal
2009 621.889
2010 639.483
2011 642.183
2012 633.903
2013 563.213
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Totale  Bijdrage per jaar
Som van BIJDRAGE
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1 Leiden Zuid-West 2 Maranathawijk 3 Merenwijk 4 Marewijk 5 Vredeskerk 6 Leidse Binnenstads Gemeente
2009 123 152 179 230 202 285
2010 129 134 181 264 213 295
2011 162 180 230 328 260 377
2012 172 188 229 354 256 374
2013 187 193 233 398 265 403
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Gemiddelde bijdrage per wijk

WIJK

GEM

 -

 100
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1 Leiden Zuid-West 2 Maranathawijk 3 Merenwijk 4 Marewijk 5 Vredeskerk 6 Leidse Binnenstads Gemeente
2009 590 299 434 330 652 432
2010 559 286 439 330 650 436
2011 504 260 427 305 590 431
2012 477 254 403 294 565 436
2013 370 215 369 259 494 329
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Aantallen per wijk
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AANT.



Overzicht Ontwikkeling AKB 2009 t/m mei 2013
AKBJAAR Waarden
2009 2010 2011 2012 2013

WIJK LEEFTIJDGR % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM.
1 Leiden Zuid-West 0 t/m 20 0% 0% 0% 0% 0% 25                       1                    25                  

21 t/m 24 0% 401                               9 45                  0% 140                    4 35                  0% 145                     4 36                  0% 210                     5 42                  0% 195                     4                    49                  
25 t/m 34 2% 1.376                           17 81                  2% 1.915                 18 106                2% 1.370                 13 105                2% 1.564                 12 130                1% 950                     10                 95                  
35 t/m 44 6% 5.469                           43 127                6% 5.400                 38 142                6% 4.963                 31 160                7% 6.078                 26 234                6% 4.414                 16                 276                
45 t/m 54 11% 9.698                           72 135                12% 10.316               75 138                12% 10.178               71 143                11% 8.604                 55 156                11% 7.560                 41                 184                
55 t/m 64 15% 12.689                         90 141                14% 12.101               88 138                14% 11.381               85 134                14% 11.310               81 140                15% 10.078               60                 168                
65 t/m 74 20% 17.137                         114 150                16% 13.627               95 143                19% 15.821               99 160                20% 16.348               104 157                20% 13.577               83                 164                
75 t/m 84 30% 25.368                         153 166                33% 28.371               147 193                33% 27.240               135 202                32% 26.543               121 219                33% 22.507               103               219                
85+ 15% 12.673                         92 138                15% 12.836               94 137                13% 10.433               66 158                14% 11.229               73 154                14% 9.790                 52                 188                

Totaal 1 Leiden Zuid-West 100% 84.811                         590 123                100% 84.706               559 129                100% 81.531               504 162                100% 81.885               477 172                100% 69.096               370               187                
2 Maranathawijk 0 t/m 20 0% 0% 0% 0% 25                       1 25                  0%

21 t/m 24 0% 231                               5 46                  0% 30                      2 15                  0% 203                     6 34                  0% 180                     7 26                  0% 95                       4                    24                  
25 t/m 34 7% 3.398                           17 200                2% 1.080                 11 98                  1% 545                     5 109                1% 655                     9 73                  1% 545                     3                    182                
35 t/m 44 4% 2.120                           23 92                  4% 2.003                 16 125                5% 2.322                 14 166                6% 2.665                 15 178                4% 1.705                 10                 171                
45 t/m 54 9% 4.750                           31 153                12% 5.596                 38 147                13% 6.162                 36 171                10% 5.008                 32 156                7% 2.775                 22                 126                
55 t/m 64 12% 6.297                           54 117                11% 5.235                 47 111                11% 4.984                 50 100                11% 5.365                 36 149                10% 4.063                 30                 135                
65 t/m 74 19% 9.872                           54 183                20% 9.282                 55 169                22% 10.121               54 187                22% 10.571               56 189                24% 9.896                 52                 190                
75 t/m 84 27% 14.050                         60 234                28% 12.919               60 215                25% 11.541               50 231                21% 9.985                 47 212                25% 10.448               44                 237                
85+ 21% 10.613                         55 193                23% 10.742               57 188                23% 10.988               45 244                28% 13.399               51 263                29% 11.903               50                 238                

Totaal 2 Maranathawijk 100% 51.330                         299 152                100% 46.887               286 134                100% 46.866               260 180                100% 47.853               254 188                100% 41.430               215               193                
3 Merenwijk 0 t/m 20 0% 0% 0% 0% 10                       1 10                  0%

21 t/m 24 0% 70                                 2 35                  0% 170                    4 43                  0% 130                     4 32                  0% 193                     7 28                  0% 40                       2                    20                  
25 t/m 34 2% 1.860                           15 124                1% 1.415                 18 79                  1% 945                     16 59                  1% 610                     11 55                  1% 855                     15                 57                  
35 t/m 44 7% 6.924                           44 157                8% 7.407                 44 168                7% 7.302                 47 155                6% 5.338                 38 140                5% 3.910                 31                 126                
45 t/m 54 13% 12.746                         58 220                13% 12.174               60 203                14% 13.729               54 254                15% 13.635               54 253                15% 12.910               52                 248                
55 t/m 64 32% 32.120                         138 233                30% 29.306               126 233                27% 26.059               118 221                20% 18.841               88 214                16% 14.020               63                 223                
65 t/m 74 33% 32.777                         114 288                35% 33.569               125 269                36% 35.705               126 283                42% 39.076               145 269                43% 36.886               147               251                
75 t/m 84 10% 10.258                         48 214                8% 7.424                 44 169                9% 9.029                 42 215                10% 9.603                 44 218                14% 11.793               42                 281                
85+ 2% 2.468                           15 165                5% 5.160                 18 287                5% 5.236                 20 262                6% 5.144                 15 343                7% 5.640                 17                 332                

Totaal 3 Merenwijk 100% 99.222                         434 179                100% 96.625               439 181                100% 98.135               427 230                100% 92.449               403 229                100% 86.054               369               233                
4 Marewijk 0 t/m 20 0% 0% 0% 50                       1 50                  0% 320                     2 160                0% 110                     3                    37                  

21 t/m 24 0% 401                               11 36                  1% 570                    13 44                  1% 910                     10 91                  1% 1.173                 15 78                  2% 1.740                 15                 116                
25 t/m 34 18% 15.050                         53 284                17% 16.195               53 306                19% 19.326               59 328                20% 20.793               62 335                20% 20.810               46                 452                
35 t/m 44 23% 19.110                         53 361                22% 20.394               53 385                17% 17.428               42 415                19% 19.445               39 499                21% 21.859               39                 560                
45 t/m 54 11% 9.124                           37 247                12% 11.630               36 323                15% 15.274               37 413                15% 15.554               28 555                16% 16.584               25                 663                
55 t/m 64 9% 7.573                           38 199                8% 7.525                 39 193                8% 8.225                 34 242                8% 8.575                 35 245                6% 5.724                 31                 185                
65 t/m 74 15% 12.799                         46 278                14% 13.139               45 292                15% 14.522               44 330                13% 13.072               36 363                14% 14.379               36                 399                
75 t/m 84 15% 12.602                         52 242                13% 12.584               52 242                13% 12.991               48 271                14% 14.129               45 314                13% 13.001               39                 333                
85+ 9% 7.700                           40 193                13% 12.640               39 324                11% 11.290               30 376                11% 11.055               32 345                9% 8.825                 25                 353                

Totaal 4 Marewijk 100% 84.358                         330 230                100% 94.676               330 264                100% 100.014             305 328                100% 104.116             294 354                100% 103.030             259               398                
5 Vredeskerk 0 t/m 20 0% 0% 0% 370                     2 185                0% 0% 10                       1                    10                  

21 t/m 24 0% 295                               9 33                  0% 280                    7 40                  0% 260                     7 37                  0% 318                     9 35                  0% 563                     10                 56                  
25 t/m 34 3% 4.432                           36 123                2% 4.047                 41 99                  2% 2.875                 32 90                  2% 2.241                 32 70                  1% 1.468                 23                 64                  
35 t/m 44 9% 13.789                         76 181                8% 12.452               80 156                8% 12.352               75 165                9% 12.565               66 190                9% 12.090               61                 198                
45 t/m 54 11% 17.814                         97 184                13% 22.049               97 227                13% 20.522               87 236                12% 16.855               76 222                10% 12.995               66                 197                
55 t/m 64 17% 26.283                         113 233                16% 26.462               114 232                18% 28.209               104 271                18% 25.981               94 276                19% 24.700               82                 301                
65 t/m 74 14% 21.923                         92 238                13% 21.816               94 232                14% 22.001               94 234                15% 21.019               98 214                16% 20.922               91                 230                
75 t/m 84 25% 38.267                         122 314                25% 41.081               115 357                23% 35.371               111 319                25% 35.499               106 335                25% 33.312               97                 343                
85+ 21% 33.010                         107 309                22% 36.533               102 358                20% 31.233               78 400                21% 30.201               84 360                19% 25.015               63                 397                

Totaal 5 Vredeskerk 100% 155.813                       652 202                100% 164.720            650 213                100% 153.193             590 260                100% 144.677             565 256                100% 131.074             494               265                
6 Leidse Binnenstads Gemeente 0 t/m 20 0% 0% 0% 12                       1 12                  0% 220                     5 44                  0%

21 t/m 24 0% 220                               7 31                  0% 540                    11 49                  0% 543                     11 49                  0% 249                     7 36                  0% 195                     3                    65                  
25 t/m 34 6% 8.310                           55 151                7% 10.506               58 181                9% 14.824               56 265                6% 10.205               50 204                5% 6.071                 36                 169                
35 t/m 44 23% 33.068                         73 453                19% 28.341               74 383                19% 30.964               70 442                19% 31.513               70 450                19% 25.770               55                 469                
45 t/m 54 14% 19.901                         61 326                14% 20.873               65 321                12% 19.368               60 323                14% 22.488               63 357                17% 22.222               50                 444                
55 t/m 64 24% 34.815                         72 484                25% 38.042               71 536                25% 40.559               74 548                20% 33.011               68 485                13% 17.388               47                 370                
65 t/m 74 16% 24.004                         74 324                18% 27.536               78 353                18% 29.231               81 361                21% 34.461               86 401                26% 34.075               65                 524                
75 t/m 84 15% 21.390                         64 334                15% 23.221               62 375                14% 23.364               60 389                16% 26.187               65 403                18% 24.494               61                 402                
85+ 3% 4.649                           26 179                2% 2.810                 17 165                2% 3.579                 18 199                3% 4.590                 22 209                2% 2.315                 12                 193                

Totaal 6 Leidse Binnenstads Gemeente 100% 146.356                       432 285                100% 151.869            436 295                100% 162.444             431 377                100% 162.923             436 374                100% 132.530             329               403                
Eindtotaal 621.889                       2737 195                639.483            2700 203                642.183             2517 255                633.903             2429 261                563.213             2.036            277                



Totaal voor alle wijken:

AKBJAAR Waarden
2009 2010 2011 2012 2013

LEEFTIJDGR % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM. % BIJDR AANT GEM.
0 t/m 20 0% 0% 0% 432                     4 108                0% 575                     9 64                  0% 145                     5                    29                  
21 t/m 24 0% 1.618                           43 38                  0% 1.730                 41 38                  0% 2.191                 42 52                  0% 2.322                 50 46                  1% 2.828                 38                 74                  
25 t/m 34 6% 34.425                         193 160                5% 35.158               199 145                6% 39.885               181 220                6% 36.068               176 205                5% 30.699               133               231                
35 t/m 44 13% 80.479                         312 229                12% 75.997               305 227                12% 75.330               279 270                12% 77.603               254 306                12% 69.748               212               329                
45 t/m 54 12% 74.033                         356 211                13% 82.638               371 227                13% 85.233               345 247                13% 82.144               308 267                13% 75.045               256               293                
55 t/m 64 19% 119.777                       505 234                19% 118.671            485 240                19% 119.417             465 257                16% 103.082             402 256                13% 75.972               313               243                
65 t/m 74 19% 118.510                       494 244                19% 118.969            492 243                20% 127.401             498 256                21% 134.546             525 256                23% 129.734             474               274                
75 t/m 84 20% 121.934                       499 251                20% 125.600            480 258                19% 119.536             446 268                19% 121.946             428 285                21% 115.554             386               299                
85+ 11% 71.113                         335 196                13% 80.721               327 243                11% 72.759               257 283                12% 75.618               277 273                11% 63.488               219               290                
Eindtotaal 100% 621.889                       2737 195                100% 639.483            2700 203                100% 642.183             2517 255                100% 633.903             2429 261                100% 563.213             2.036            277                
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Overzicht rendement op beleggingen
gerealiseerde koerswinst kosten

2009 -€ 65.828 € 52.240
2010 € 299.769 € 70.219
2011 € 146.933  € 58.363
2012 € 243.410 € 52.547

Totaal € 624.284 € 233.369

Netto rendement € 390.915
Per jaar € 97.729 bruto

Voorstel: voor de periode 2014-2017 jaarlijks € 160.000,- bruto rendement (post 8630)  
als inkomsten in de exploitatie opnemen. De beheerskosten (post 4915) en kosten
aan/verkoop (post 4912)direct koppelen aan en vermelden bij opbrengsten.  
Na 4 jaar bedrag van € 160.000,- opnieuw bezien.

Overzicht ontwikkeling belegd vermogen

31-12-2009 € 5.744.826
31-12-2010 € 6.812.973
31-10-2011 € 6.580.757
31-12-2012 € 7.126.797

LHA
Completed ingesteld door LHA

LHA
netto

LHA
Completed ingesteld door LHA



Bijlage 5

Meerjarenraming 2014-2017







COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN

Toelichting bij de meerjarenraming 2014 – 2017

1. Personele lasten
De tractementen van de predikanten en de salariskosten van het kerkelijk personeel zijn 
voor wat betreft de primaire arbeidsvoorwaarden (loonontwikkeling) gekoppeld aan de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel van de Rijksoverheid. Vooralsnog is een 
loonstijging van 1.5% per jaar geraamd. De verwachting is dat de salarisontwikkeling, die 
al enige jaren op 0% staat, ook voor 2014 op 0% zal blijven, maar dat een “inhaalslag” in 
enig jaar daarna niet uitgesloten moet worden geacht.

2. Overige lasten
Op basis van het advies van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer is voor de 
overige lasten met een stijging van 2% per jaar rekening gehouden.

3. Kosten terreinen en gebouwen.
a. Hooglandse Kerk
Voor het (groot) onderhoud is hier de eigen bijdrage in de kosten geraamd. Al vele jaren 
wordt er groot onderhoud aan de kerk verricht in het kader van de regelingen van de 
Rijksoverheid. Doelstelling van deze regelingen  is om het aantal grootschalige 
restauraties te verminderen. In de jaren 2001 – 2010 is voor ca € 1.000.000,- aan groot 
onderhoud gepleegd. Daarover  is 50% subsidie verkregen. Voor de jaren 2012 t/m 2017 is 
het groot onderhoud geraamd op € 750.000,-. De subsidie in deze kosten is 65% en 
bedraagt € 490.000,-. Het aandeel van de eigen bijdrage voor deze 6 jaren ad € 260.000,- 
en is per jaar in de exploitatie opgenomen. In 2003 is uit een legaat de dakbedekking van 
het transept vernieuwd. Volgens de jaarlijkse inspectie door Monumentenwacht verkeert 
de kerk in goede staat.
b. Marekerk
In het kader van de groot-onderhoud regeling van de Rijksoverheid is een aanvraag 
gedaan voor subsidiëring van het groot-onderhoud van deze kerk in de komende 6 jaren. 
De raming daarvan bedraagt € 725.000,-. Toekenning van de subsidie heeft nog niet 
plaatsgevonden. Voor de financiering van de eigen bijdrage in deze onderhoudskosten is 
in elk geval een legaat van € 145.000,- beschikbaar.
In afwachting van een subsidiebeschikking wordt geen structureel onderhoud aan de kerk 
verricht. Volgens de jaarlijkse inspectie van Monumentenwacht verkeert de kerk in goede 
staat.
In de periode 2001 t/m 2010 is voor een bedrag van € 430.000,- onderhoud verricht; 50% 
van deze kosten is door de Rijksoverheid gefinancierd.
c. Vredeskerk.
Krachtens het rapport van de monumentenwacht moeten er enkele herstelwerkzaamheden 
worden verricht. Nog niet bekend is wat de kosten daarvan zullen zijn.
Na de € 1.000.000,- kostende renovatie in 2009 verkeert de kerk in goede staat.
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d. De Regenboog
Na de renovatie van de kerkzaal in 2007 (kosten € 180.000,- waarvan € 120.000,- voor 
rekening van de PGL), de toiletten in 2013 (kosten € 12.000,-, waarvan € 8.000,- voor 
rekening van de PGL) staat nog de renovatie van de noordgevel op het programma. 
Uitgegaan wordt van een bedrag van € 12.000,-, waarvan € 8.000,- voor rekening van de 
PGL.
e. Overige gebouwen en pastorieën
Hier is rekening gehouden met regulier onderhoud.

4. Afschrijvingskosten/investeringen.
Bij het college zijn momenteel de volgende investeringsplannen in ontwikkeling.
a. Verwarming zomerkerkgedeelte Hooglandse Kerk.
Op basis van de ervaringen met de verwarming in het winterkerkgedeelte worden thans de 
mogelijkheden tot verwarming van het zomerkerkgedeelte nader onderzocht. Van de 
kosten is nog geen goede raming te geven. Uitgangspunt is dat deze investering 
budgetneutraal moet zijn, dus niet tot extra lasten op de exploitatie mag leiden. Door 
derden zijn toezeggingen in de investeringslasten gedaan tot een bedrag van € 250.000,-. 
De investeringslasten zullen voldaan moeten kunnen worden uit extra huuropbrengsten en 
bijdragen van derden.
b. Verwarming winterkerkgedeelte.
Het in 2011/2012 geplaatste nieuwe verwarmingssysteem voldoet nog niet aan het 
uitgangspunt van een voldoende verwarmde kerkruimte. Aanvullende maatregelen zijn 
nog nodig om de kerk in de winter op een aanvaardbare gevoelstemperatuur te krijgen. 
Momenteel vindt nog onderzoek plaats. De kosten van deze investering zullen – verdeeld 
over 20 jaren – van invloed zijn op de exploitatie. Dit betreft mogelijk enige duizenden 
euro’s per jaar.  
c. Verbouwing complex Hooglandse Kerkgracht 54 – 62.
Het contract met de huidige huurder loopt per 1 januari 2014 af. De bruto-huuropbrengst 
bedroeg € 25.000,- per jaar. Het pand is aan renovatie toe. De huurder, een 
winkelexploitant, verhuurde een gedeelte van het pand voor bewoning. Het pand voldoet 
echter onvoldoende aan daaraan te stellen eisen. 
Met de gemeente Leiden is overleg gaande over de eisen die de gemeente stelt aan de 
beoogde renovatie en herindeling. Doelstelling van de plannen is om het rendement op dit 
complex met € 10.000,- per jaar te vergroten. Het pand zal grotendeels als 
woningcomplex geëxploiteerd gaan worden.  Een klein deel van het pand zal voorts 
worden ingericht ter ondersteuning van de exploitatie van de Hooglandse Kerk. Extra 
zaalruimte en extra toiletten zijn noodzakelijk om de verhuurmogelijkheden van de kerk 
in stand te houden en verder te vergroten. 
d. Tochtwerende maatregelen in de Marekerk.
Voor de Marekerk wordt onderzocht of en hoe de tocht die ontstaat bij het gebruik van de 
westelijke (hoofd-) ingang verminderd kan worden. De gedachten daarover verkeren in 
een zeer pril stadium. De financiering zal plaatsvinden uit voor de Marekerk bestemde 
giften en legaten.
e. stoelen Vredeskerk
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Bij de afschrijving is rekening  gehouden met de investering van € 30.000,- voor de 
nieuwe stoelen van de Vredeskerk. Nog geen rekening is gehouden met de 
onderhoudskosten die voortvloeien uit de rapportage van de Monumentenwacht.
f. toiletten Regenboog.
Bij de afschrijving is rekening gehouden met de renovatie van de toiletten van de 
Regenboog en met de kosten van herstel van de noordgevel.
g. brandveiligheid kerkgebouwen
Ingevolge het Bouwbesluit 2012 zijn voor de kerkgebouwen aanvullende maatregelen 
nodig om aan de voorschriften van dit besluit voor het brandveilig gebruik van de 
gebouwen te kunnen voldoen. Hoewel de kosten die daarmee zijn gemoeid nog niet 
duidelijk zijn moet rekening worden gehouden met een bedrag van ca. € 60.000,- totaal 
voor alle gebouwen.

5. Verhuur gebouwen.
In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de intentie van het college om de 
opbrengst van het complex Hooglandse kerkgracht 54 -62 te vergroten.

6. Bijdragen levend geld
Recent heeft het College de prognoses voor de ontwikkelingen van de Vrijwillige 
Bijdragen in neerwaartse zin bijgesteld. Deze prognose is verwerkt. Momenteel is niet in 
te schatten in welke mate de vergrijzing van ons geversbestand tot verdere neerwaartse 
bijstelling zal nopen. Anderzijds zal ook steeds gepoogd worden nieuwe bijdragers te 
werven en de huidige bijdragers te motiveren voor een hogere bijdrage. In dat kader wordt 
op korte termijn een oriënterend gesprek gevoerd met een adviesbureau dat ook voor 
andere gemeenten actief is geweest..

7. Collecten
De collecte-opbrengsten in de kerkdiensten zijn op gelijk niveau gehouden. Dit hangt 
samen met het kerkbezoek dat redelijk stabiel blijft in tegenstelling tot het geversbestand 
voor de vrijwillige bijdragen dat sterk terugloopt.

8. Opbrengst commerciële activiteiten.
Rekening is gehouden met een lichte stijging van de opbrengsten van drie kerkgebouwen. 
a. Hooglandse Kerk
In deze kerk vinden jaarlijks ca 90 verhuringen plaats. Het betreft veelal “losse” huurders 
die soms jaarlijks, soms tweejaarlijks terugkeren. Het betreft vooral grootschalige 
activiteiten als beurzen, congressen, diners, recepties en concerten. Niettegenstaande de 
conjunctuur is het aantal verhuringen redelijk stabiel.
b. Marekerk.
Sinds 2008 is het college deze kerk intensiever en professioneler (met een part-time 
beheerder) gaan verhuren. Het aantal verhuringen neemt nog steeds toe en is inmiddels 
gestegen naar 30 per jaar.
Het betreft meestal huurders die de kerk eenmalig huren. Daarnaast maakt een 
concertbureau gebruik van de kerk voor concerten en maakt de RUL gebruik van de kerk 
voor recepties.
c. Vredeskerk
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Min of meer vanaf de ingebruikname wordt de kerk verhuurd. Er is een reeks van vaste 
huurders die de kerk wekelijks of maandelijks huren, te weten een viertal koren en een 
zestal welzijns- en gezondsheidsorganisaties. Daarnaast is er ook incidentele verhuur voor 
feesten en aan belangenorganisaties. De verhuur is redelijk stabiel.
d. De Regenboog
De exploitatie van de Regenboog is ondergebracht in de Stichting Beheer Kerkelijk 
Centrum. De stichting ontvangt de revenuen van de commerciële activiteiten. Daarnaast 
dragen wij jaarlijks € 20.000,- bij in de exploitatielasten. Voorts financiert onze gemeente 
voor 2/3e deel de kosten van groot onderhoud.

9. Opbrengst vermogen.
De wisselende opbrengsten van de gerealiseerde koerswinsten is voor deze 
meerjarenraming gefixeerd op het vaste bedrag van bruto € 125.000,- per jaar. De 
werkelijke bate is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen op de effectenbeurs en kan 
dus sterk variëren. Verschillen zullen in de vermogenssfeer verwerkt worden. In de 
afgelopen 4 jaren hebben wij een bruto-opbrengst kunnen realiseren van in totaal              
€ 624.284,-. Daarbij hebben wij vooral kunnen profiteren van het beursherstel dat sinds 
2008 is ingezet. Mede gezien de resultaten van het 1e halfjaar van 2013 is de verwachting 
dat deze forse koerswinsten niet meer aan de orde zijn.

10. Vitaliseringsfonds.
In overleg met de Algemene Kerkenraad is afgesproken jaarlijks € 50.000,- uit het 
vermogen te storten in het Vitaliseringsfonds. Na 2 jaar zal worden bezien of dit 
toereikend is en of er aanleiding is en mogelijkheden zijn om extra stortingen te doen.
In de rentebaten is rekening gehouden met een vermindering van de rentebaten vanwege 
deze jaarlijkse stortingen uit het vermogen ad € 50.000,- ten behoeve van het 
vitaliseringsfonds. De rente-opbrengsten lopen daar door jaarlijks terug met € 1.500,- 
oplopend tot € 6.000,- per jaar.

11. Resultaat bezuinigingen.
Het college blijft zich inspannen om op de niet pastorale kosten, zoals energielasten, 
kosten beheer en administratie etc. bezuinigingen te realiseren. Daartoe zijn voor de jaren 
2016 en 2017 ramingen opgenomen van resp. € 15.000,- en € 40.000,-.    
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Bijlage 6

Leden en papieren leden binnen LRP



Leden en papieren leden binnen LRP(LedenRegistratie Protestantse Kerk in Nederland) 
 
Inleiding 
Binnen het college van kerkrentmeesters heb ik de portefeuille ledenregistratie in mijn takenpakket. 
Gezien de discussie rond papierenleden wil ik proberen meer duidelijkheid te scheppen t.a.v. het 
systeem van LRP, de verschillende categorieën geregistreerden en welke mogelijkheden er zijn van 
in- en uitsluiting om tot een besluit van telling van leden te komen. Ten slotte wil ik daar aan toe 
voegen hoe volgens de kerkorde de registratie van nieuw-ingekomenen gestalte krijgt binnen LRP. 
 
Het systeem van registratie 
LRP is een landelijk registratiesysteem van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). De gemeenten die deelnemen aan dit systeem zijn gehouden ten behoeve van dit 
systeem alle mutaties op het ledenbestand van de gemeente die haar ter kennis komen, ter 
beschikking te stellen voor het landelijk registratiesysteem, terwijl de gemeenten een opgave 
ontvangen van de in de landelijke ledenregistratie aangebrachte mutaties die hun gemeente 
betreffen.  
In het systeem van registratie kunnen gemeenten niet eigenhandig aanpassingen aanbrengen. 
Voorstellen tot wijzigingen in het systeem die door gemeenten wenselijk worden geacht moeten 
worden ingediend bij de generale synode, die daarover beslist. 
Binnen de PKN worden de volgende categorieën geregistreerden in LRP opgenomen: doopleden, 
belijdende leden, voorkeursleden, gastleden, blijkgevers van verbondenheid, mee-geregistreerden 
en niet-gedoopte leden. 
 
Via het landelijke registratiesysteem krijgt een plaatselijke kerkelijke gemeente van de Stichting 
Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) een melding van o.a. verhuizingen, overlijden en registratie 
van een verbintenis (huwelijk/geregistreerd partnerschap) of ontbinding daarvan, zonder dat 
aangegeven wordt om welk soort verbintenis het gaat. De meldingen vanuit SILA worden elke nacht 
verwerkt in LRP vanuit de landelijke organisatie van de PKN. 
Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de SILA bevoegd deze informatie 
door te geven aan kerkgenootschappen, tenzij iemand schriftelijk bij SILA heeft gemeld bezwaar te 
hebben tegen registratie bij SILA. In deze gevallen betekent het dat er “vervuiling” in het 
ledenbestand optreedt indien deze personen niet zelf de wijzigingen melden bij de kerkelijke 
gemeente waar zij zijn ingeschreven. Hetzelfde geldt indien sprake is van een blokkade bij de 
burgerlijke gemeente op grond van de GBA. 
 
De verschillende categorieën in de registratie 
Binnen LRP onderscheiden we de onder A en B genoemde categorieën geregistreerden. 
De categorieën vermeldt onder A. zijn lid van de gemeente, de onder B. genoemde categorieën niet. 
A. 1. Dooplid: deze persoon is gedoopt in een gereformeerde, hervormde, evangelisch-lutherse of 

protestantse gemeente of is als dooplid vanuit een ander kerkgenootschap overgeschreven. 
2. Belijdend lid: deze persoon heeft belijdenis gedaan in een gereformeerde, hervormde, 

evangelisch-lutherse of protestantse gemeente of is als belijdend lid vanuit een ander 
kerkgenootschap overgeschreven. 

3. Voorkeurslid: een lid van een PKN-gemeente op een ander geografisch grondgebied. 
4. Gastlid: deze persoon is lid van een ander kerkgenootschap, maar tevens lid geworden van een 

gemeente van de PKN. Hierover zijn binnen de PKN afspraken vastgelegd. Afhankelijk van de 
plaatselijke regeling van een (wijk)gemeente kan de status van een gastlid gelijk gesteld 
worden aan die van een lid. 

B. 1. Blijkgever van verbondenheid: deze persoon is lid van een andere PKN-gemeente, maar leeft 
mee met een gemeente waar men (tijdelijk) verblijft, zonder zich aan te sluiten. Deze persoon 
leeft duidelijk mee met de gemeente waar hij/zij blijkgever is (bv kerkdiensten bezoeken, 
meedoen aan een kring o.i.d.). Blijkgevers van verbondenheid kunnen tot de gemeenschap van 



de (wijk)gemeente worden meegerekend omdat dit personen zijn die zelf hebben aangegeven 
in de ledenadministratie van de (wijk)gemeente van (tijdelijk) verblijf te willen worden 
opgenomen en deelnemen aan het kerkelijk leven. 

2. Mee-geregistreerden: dit zijn personen, die in de ledenadministratie worden opgenomen 
vanuit een oogpunt van informatie over de leden van de gemeenten. Een mee-geregistreerde 
is dus een gezinslid van een PKN-lid. 

3. Niet-gedoopte leden: deze personen zijn niet-gedoopt kinderen van een PKN-lid of een 
vroeger geboortelid. Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland per 1 mei 2004 
kende de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) veel geboorteleden: niet-gedoopte kinderen van 
doop- of belijdende leden van de NHK. In overgangsbepaling 56 van de Kerkorde is deze hele 
groep aangemerkt als niet-gedoopte kinderen (leden) van gemeenteleden/blijkgevers van 
verbondenheid. Dit geldt ook voor niet-gedoopte leden die binnen de Gereformeerde kerken 
vóór 1 mei 2004 als zodanig waren geregistreerd (Overgangsbepaling 57). 

 
Mogelijkheden van uitsluitingen binnen de categorieën geregistreerden en van in- en uitsluiten van 
categorieën geregistreerden. 
Binnen LRP kan elke categorie afzonderlijk worden geselecteerd. Dat kan centraal en per wijk. 
Binnen elke categorie kunnen de volgende uitsluitingen worden aangevinkt: 
a. Degenen die hebben aangegeven nooit contact te wensen. 
b. Degenen die hebben aangegeven niet te willen bijdragen. 
c. Degenen die hebben aangegeven niet te kunnen bijdragen. 
d. Degenen waarvan het adres niet bekend is/waarmee geen contact mogelijk is. 
e. Degenen die bezwaar van registratie bij SILA hebben gemeld. 
f. Degenen die bezwaar van doorgifte van registratie bij het GBA hebben gemeld. 
Van de bijna 13.000 geregistreerden in Leiden hebben bijna 2800 geregistreerden aangegeven nooit 
contact te willen, ongeveer 10 niet te willen bijdragen en zijn ongeveer 140 adressen van 
geregistreerden niet bekend. Samenvattend gaat het om bijna 3000 geregistreerden van de bijna 
13000 geregistreerden. 
Bij een selectie van doop-, belijdende leden, gastleden en blijkgevers van verbondenheid, waarbij 
degenen die aangegeven hebben nooit contact te willen (groep a), die niet willen bijdragen (groep b) 
en degenen waarvan het adres niet bekend is/waarmee geen contact mogelijk is (groep d) worden 
uitgesloten resteren ongeveer 7400 (55%) geregistreerden. Bij deze selectie zijn de mee-
geregistreerden en de niet-gedoopte leden dus buiten de selectie gehouden, conform Amsterdam en 
Dordrecht.  
 
Binnen LRP zijn er geen mogelijkheden om andere categorieën of uitsluitingen aan te maken dan de 
hiervoor genoemde. Gezien het grote aantal mutaties in LRP is het niet mogelijk een schaduw 
ledenadministratie in Excel actueel te houden. Over de (on)mogelijkheden binnen LRP heeft uitvoerig 
overleg plaatsgevonden met Wilma van der Bijl, die op het kerkelijk bureau verantwoordelijk is voor 
de verwerking van mutaties in LRP. 
 
Nieuw-ingekomenen en de kerkorde 
Lid zijn van een gemeente betekent lid zijn van een concrete gemeente, wat onder andere betekent 
een gemeente met een door de kerk vastgesteld grondgebied (grenzen). Dat geldt zowel voor een 
gemeente als een wijkgemeente. Het lidmaatschap wordt dus ten eerste bepaald door het 
‘geografische principe’, dat inhoudt dat men lid is van de gemeente op wier grondgebied men woont 
(ord. 2-2-2). Hoofdregel bij verhuizing is dat iemand die was ingeschreven in het register van een 
andere (wijk)gemeente, in het register van één van de zes wijkgemeenten van Leiden wordt 
ingeschreven via een geografische indeling.  
Naast de inschrijving volgens het geografische principe biedt de kerkorde de mogelijkheid van het 
voorkeurslidmaatschap. Leden hebben de mogelijkheid een verzoek in te dienen om te worden 
ingeschreven bij een (wijk)gemeente naar keuze, buiten het geografisch grondgebied van de “eigen” 



(wijk)gemeente. Hierbij gaat denominatie boven geografie. In ord. 2-5-2 is niet bepaald dat de 
kerkenraden hiervoor een beslissing moeten nemen; in principe wordt het verzoek dus zonder meer 
gehonoreerd. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is te verwachten dat de binding van 
kerkleden met de gemeente zich in toenemende mate zal manifesteren als binding aan de eigen 
gekozen (wijk)gemeente.  
Binnen LRP werkt het verzoek tot voorkeurslidmaatschap als volgt: een lid geeft aan te willen worden 
overgeschreven naar een andere (wijk)gemeente. In LRP wordt dit verzoek kenbaar bij de 
(wijk)gemeente die men wil verlaten en de (wijk)gemeente van voorkeur. De (wijk)gemeente van 
vertrek heeft 30 dagen de tijd te reageren op dit verzoek. Wordt niet gereageerd dan is de 
overschrijving na 30 dagen een feit. 
Bij verhuizing blijft het voorkeurslidmaatschap van kracht, tenzij betrokkenen of de kerkenraad van 
de (wijk)gemeente aangeeft de inschrijving niet te willen handhaven.  
 
Samenvattend 
De registratie van leden is landelijk geregeld, waarbij wordt uitgegaan van geografische 
grondgebieden en verschillende categorieën geregistreerden. Deze kan niet plaatselijk worden 
aangepast. Wel is het mogelijk om verschillende categorieën te selecteren en daarbinnen 
uitsluitingen te selecteren. 
Indien een beter onderscheid gemaakt wordt tussen papieren leden en andere leden, dan zullen de 
categorieën mee-geregistreerden en niet-gedoopte leden kunnen worden uitgesloten. Daarnaast 
kunnen bij de overgebleven leden (doop-, belijdende leden, gastleden en blijkgevers van 
verbondenheid) degenen worden uitgesloten die hebben aangegeven nooit contact te willen, niet 
willen bijdragen en waarvan geen adres bekend is/waarmee geen contact mogelijk is. Bij toepassing 
van deze keuze resteren ongeveer  7400 (55% )geregistreerden van de PGL. 
Het systeem biedt geen mogelijkheid om actieve- en papierenleden verder in kaart te brengen.  
Daarvoor zijn buiten LRP inventarisaties vanuit de wijkgemeenten nodig.  
 
Ik hoop dat deze notitie kan bijdrage aan het inzicht over de mogelijkheden en onmogelijkheden die 
er binnen LRP zijn ten aanzien van de ledenregistratie. Uiteraard ben ik bereid tot een nadere 
toelichting. 
 
Metha van Vliet 
9 juni 2013 
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Bijlage 7

Nota van antwoord

Overzicht 

van de vragen die gesteld zijn in de binnengekomen reacties 

op het voorlopig vastgestelde concept (d.d. 15 oktober 2013)

van het Beleidsplan 2014-2017

met daarbij gevoegd de antwoorden op deze vragen

die besproken en vastgesteld zijn 

in de vergadering van de Algemene Kerkenraad 

op 12 november 2013
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Reacties op Beleidsplan 2014-2017 Antwoorden op reacties

AlgemeenAlgemeen

1 Relatie PGL en wijkgemeenten
a Kerkenraad en gemeenteleden van de Vredeskerk 
betreuren het dan ook dat in het plan geen gedeeld 
visioen of concreet scenario voor een Leidse 
Protestantse Kerk van de toekomst te vinden is. In 
plaats van een grote stap naar de toekomst is nu een 
eerste klein stapje gezet. Dit betekent dat de komende 
beleidsperiode benut zal moeten worden om binnen 
de randvoorwaarden van het beleidsplan verdere 
stappen te zetten. (Vredeskerk)

b Wij betreuren het dat de PGL er niet in is geslaagd 
tot een breed gedragen visie te komen op de 
verhouding tussen de PGL en haar 
geloofsgemeenschappen. (Maranathawijk)

In het beleidsplan is overeenstemming bereikt en 
wordt aangegeven dat er veel vitaliteit binnen de 
bestaande geloofsgemeenschappen aanwezig is. Bij 
het werken aan het plan is tegelijk gebleken dat er 
niet één gedeelde visie bestaat op de relatie tussen de 
PGL en haar wijkgemeenten. Enerzijds zijn er 
wijkgemeenten voor wie de PGL een overkoepelend 
organisatorisch verband is, en zou zij niet meer 
moeten willen zijn dan dat. Anderzijds zijn er 
wijkgemeenten die de PGL daarnaast ook als een 
geloofsgemeenschap beleven. De verschillen tussen 
beide visies, resp. geloofsbelevingen maken het 
momenteel moeilijk om een visie voor de toekomst 
van de PGL onder woorden te brengen. Mogelijk kan 
in de komende jaren bij de voorbereiding van het 
volgende beleidsplan het gesprek hierover worden 
voortgezet. 

De indruk is dat de focus in het beleidsplan voor een 
groot deel ligt op de backoffice en de organisatie. 
Met de voorgenomen maatregelen wordt dit de 
komende jaren (verder) op orde gebracht. Er is 
behoefte aan meer focus op de frontoffice, namelijk 
het geloofsleven zelf. Dat
kan sterker in het stuk naar voren komen. In ieder 
geval zal in de inleiding duidelijk gemaakt moeten 
worden dat vooral gekeken is naar de backoffice. 
(LBG)

In het beleidsplan wordt er vanuit gegaan dat de 
focus op het geloofsleven bij de wijkgemeenten ligt.
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2 Relatie met andere geloofsgemeenschappen
a In het beleidsplan is weinig aandacht voor de 
samenwerking met kerken buiten de PGL. Dit terwijl 
vitalisering ook en juist in dergelijke samenwerking 
plaats vindt. Het verdient aanbeveling om in de 
komende beleidsperiode te verkennen welke 
initiatieven met kerken buiten de PGL kunnen 
worden ontplooid. (Vredeskerk)

b De verbinding met andere geloofsgemeenschappen 
(joods, katholiek etc) wordt onvoldoende voor het 
voetlicht gebracht. De PGL moet niet naar binnen 
gekeerd zijn maar ook aandacht besteden aan de 
samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. 
(LBG)

c Er wordt echter weinig gesproken over onderlinge 
samenwerking van geloofsgemeenschappen en 
pastores. Dat is jammer. De gereformeerde kerk 
hanteerde een model, waarin de kerk in wat grotere 
plaatsen meer een eenheid was en de dominees in 
teamverband elkaar aanvulden en vervingen. Dat zou 
voor Leiden ook aanbeveling verdienen. (Merenwijk/
Korteweg)

d Waarom wordt mogelijke samenwerking met 
Leiderdorp en Oegstgeest niet overwogen? 
Merenwijkers worden bijvoorbeeld toch vaak in de 
Winkelhof en de Lange Voort aangetroffen? 
(Merenwijk/Korteweg)

e Jammer dat er geen banden zijn met de 
Remonstranten en Doopsgezinden. Jaren geleden 
hebben we in de Merenwijk een kerkenfestival 
gehouden. Misschien kan de Raad van Kerken weer 
eens zoiets entameren. (Merenwijk/Korteweg)

Het Beleidsplan 2014-2017 is er allereerst om de 
koers voor de PGL te omschrijven. Het feit dat het 
vele jaren heeft ontbroken aan een dergelijk plan 
betekent dat de aandacht bij het opstellen van het 
plan noodgedwongen vooral gericht is geweest op de 
toekomst van de eigen kerk en haar organisatie. Het 
ontwerpen van een matrix (verdeelsleutel voor de 
formatie) en een meerjarenraming - beide voor het 
eerst - hebben dit versterkt. Nu dit werk is verricht, 
zal er bij het opstellen van beleid voor de volgende 
periode meer tijd en ruimte zijn om de contacten met 
andere kerken en geloofsgemeenschappen aandacht 
te geven.

De gevolgde werkwijze wil dus niet zeggen dat 
contacten met andere geloofsgemeenschappen en 
kerken niet belangrijk worden gevonden. In het 
beleidsplan wordt beschreven welke contacten er 
bestaan tussen afzonderlijke wijkgemeenten en 
andere kerken in Leiden en omgeving. In de 
toekomst zou er bovendien draagvlak kunnen zijn om 
als PGL banden met andere kerken en 
geloofsgemeenschappen aan te gaan of te verbreden. 
Dit vooronderstelt dat de PGL zich in de richting van 
die kerken en geloofsgemeenschappen als zodanig 
presenteert. 

Het ‘gereformeerde’ model waarbij pastores in dienst 
zijn van de stedelijke organisatie en elkaar aanvullen 
of vervangen op wijkniveau is niet de praktijk van de 
PKN. Pastores zijn verbonden aan wijkgemeenten. In 
het beleidsplan worden wel opmerkingen gemaakt 
over de manier waarop pastores een deel van hun tijd 
(kunnen) besteden aan ‘bovenwijks’ werk voor de 
PGL.

3 Kerkmuziek
Het beleidsplan bevat geen bezinning op de rol van 
kerkmuziek en kerkmusici in onze PGL. In de visie 
van de Vredeskerk is kerkmuziek een wezenlijk 
onderdeel van kerk-zijn. Het verdient aanbeveling 
om daar in de komende beleidsperiode ook en bewust 
in het licht van vitalisering vorm aan te geven. 
(Vredeskerk)

De AK beseft dat dit aspect ontbreekt in het huidige 
beleidsplan en zal in overleg met het CvK bezien hoe 
hieraan vorm gegeven kan worden.

4 Fondsenwerving
Het verdient aanbeveling in de komende 
beleidsperiode specifieke aandacht te richten op het 
verder ontwikkelen van fondsenwerving, waarbij 
nadrukkelijk wordt afgewogen hoe om te gaan met 
niet-betalende leden. (Vredeskerk)

De AK zal het CvK verzoeken aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van fondsenwerving.
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5 Te weinig aandacht voor diaconie
Tijdens die bespreking is ook aandacht besteed aan 
de opvallende afwezigheid van diaconale taken in 
een beleidsplan dat vitalisering tot doel heeft. Wij 
zijn er in de bespreking niet in geslaagd een reden 
voor de genoemde afwezigheid te bedenken. 
Diaconaat is in onze ogen een onmisbaar onderdeel 
van een vitale kerk, waarmee zij zich ook aan 
buitenstaanders kan presenteren. Dit geldt niet alleen 
voor de PGL als geheel, maar ook voor de 
wijkgemeenten. Wij missen het diaconaat met name 
in hoofdstuk 2 onder “de karakteristieken van de 
huidige geloofsgemeenschappen binnen de PGL en 
van Bijzonder Kerkenwerk” en in hoofdstuk 3 onder 
“ Wat is nodig voor een goed functionerende 
gemeente?”. (Diaconie)

In hoofdstuk 2 ontbreekt inderdaad een karakteristiek 
van de diaconie. Het CvD is uitgenodigd alsnog een 
tekst hiervoor aan te leveren die in de definitieve 
versie van het beleidsplan kan worden opgenomen.

In hoofdstuk 3 worden niet alle aspecten van een 
wijkgemeente omschreven, maar de minimale 
voorwaarden om te kunnen functioneren.

6 Toevoegen plaatjes
Het Beleidsplan bestaat uit veel woorden. Dat kan 
ook nauwelijks anders Wel zou het goed zijn om 
enkele verduidelijkende plaatjes toe te voegen. Eén 
daarvan is bijgevoegd over de verdeling van de fte’s 
in oud, nu en toekomstig. (LBG)

Meer scherpte kan worden aangebracht in hoe we 
omgaan met de wijkgrenzen. De formele 
geografische afbakening blijft uitgangspunt. Dat kan 
volgens de Kerkorde ook niet anders in een gemeente 
met wijken. Een plaatje kan visueel duidelijk maken 
hoe deze grenzen lopen.
Belangrijker is om aan te geven dat de geloofs-
gemeenschappen over deze wijkgrenzen heen zijn 
ontstaan. De Kerkorde heeft de administratieve 
handelingen op dit punt tot een minimum beperkt. 
Sommige geloofsgemeenschappen gaan ook over de 
grenzen van de stad. Dan vervult een dergelijke 
gemeenschap ook een regionale functie. (LBG)

Er is bij de opstelling van het beleidsplan ervoor 
gekozen om grafieken en plaatjes niet in de 
hoofdtekst van het beleidsplan op te nemen, wel in de 
bijlagen. 

Zie voor de mogelijke differentiaties binnen het 
ledenbestand bijlage 6 (‘Leden en papieren leden 
binnen LRP’).

7 Andere onderwerpen
Tenslotte vragen we aandacht voor het bespreken van 
de volgende onderwerpen bij de verdere invulling 
van het Beleidsplan: pastoraat, oecumene/
interreligieuze verhoudingen, Kerk en samenleving/
missionair en diaconaal kerk-zijn. Hiervoor is een 
analyse nodig van de
samenleving/netwerken, mensbeelden en 
godsbeelden en de invloed daarvan op onze 
kerkvisie. (LBG)

Een dergelijke analyse van de samenleving en 
omschrijving van gods- en mensbeelden zou - in 
samenhang met een omschreven kerkvisie - 
behulpzaam kunnen zijn bij het schrijven van het 
volgende beleidsplan. Genoemde onderwerpen zijn 
ook geschikt om op te nemen in het ontwerp van de 
zelfscan die wijkgemeenten met regelmaat zullen 
uitvoeren. Zie verder bij 2.
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8 Gevolgde procedure
U motiveert uw aanbieding van het beleidsplan met 
een verwijzing naar ord. 4-8-5 van de kerkorde en 
daarmee voldoet u aan de letter van de kerkorde. De 
geest van de kerkorde en dit artikel is echter dat u 
gemeenteleden de gelegenheid geeft om mee te 
denken en mee te beslissen bij een zo ingrijpend 
besluit dat niet alleen een beleidsplan maar ook een 
sanering en renovatie van kerkelijk bestuur en 
financiering betreft. Daarbij is het in de kerk 
belangrijk om door hoor en wederhoor te komen tot 
unanimiteit. Je kunt je afvragen of de nu gekozen 
weg –reageren via de wijkkerkenraden in plaats van 
een centrale gemeenteavond- past binnen de manier 
waarop de kerkorde het gemeenteleven wil regelen.
Binnen de geest van de kerkorde ervaar ik het 
onprettig als een stuk waar commissieleden zelf 3 
jaar over na hebben kunnen denken, nu door de 
gemeente gejaagd moet worden midden in een 
vakantieperiode. Voor velen is de kerk belangrijk als 
een oase van rust in een hectische tijd. Wat dat betreft 
staat dit onderdeel van de procedure in schril contrast 
met wat we als kerk proberen uit te stralen.
(Merenwijk/Boon)

Gedurende de periode waarin aan het beleidsplan is 
gewerkt zijn de kerkelijke gremia, de ambtsdragers 
binnen de PGL en de gemeenteleden op verschillende 
wijze geïnformeerd en betrokken bij het proces (zie 
bijlage 1 van het beleidsplan, met een overzicht van 
het vitaliseringsproces).

De kerkorde geeft aan dat een beleidsplan - nadat het 
door de AK voorlopig is vastgesteld - dient te worden 
gepubliceerd, maar laat ruimte voor de wijze waarop 
dat kan gebeuren. De AK heeft ieder gemeentelid in 
staat gesteld kennis te nemen van het voorlopig 
vastgestelde plan en daarop te reageren. Daarnaast 
heeft hij aan de wijkkerkenraden verzocht te laten 
weten wat de bespreking binnen de eigen 
geloofsgemeenschap aan vragen en opmerkingen 
heeft opgeleverd. Een bijeenkomst voor alle 
gemeenteleden van de PGL is overwogen, maar een 
dergelijke bijeenkomst zou op dit moment naar de 
mening van de AK geen meerwaarde hebben.

9 Ondoorzichtige mengeling
De geleverde prestatie verdient alle waardering. Het 
is een doorbraak dat er een beleidsplan op tafel ligt. 
Maar niet verhuld kan worden dat dit beleidsplan 
weinig consistent is. Het is een ondoorzichtige 
mengeling van vitaliseren en saneren; van oud beleid 
en nieuwe verlangens. Het is –ondanks de enorme 
inspanningen van een ieder- toch nog een 
spiegelbeeld van onderlinge verdeeldheid. Ook de 
Bijbelse vraag “krachtens welke bevoegdheid doet 
gij deze dingen” echootje menigmaal tussen aan de 
ene kant de ambities en aan de andere kant de 
voorstellen. (Merenwijk/Boon)

Saneren is een noodzaak, gezien het gebrek aan 
inkomsten (‘levend geld’). De AK heeft daarnaast 
echter ook willen investeren in vitaliteit, o.a. door het 
instellen van een Vitaliteitsfonds. Het is dus een 
bewuste keuze om deze twee aspecten naast elkaar te 
zetten en aandacht te geven.
Daar komt nog bij dat het saneren op een flexibele 
manier gebeurt die het mogelijk maakt in de nabije 
toekomst tijdig in te spelen op ontwikkelingen die op 
ons afkomen. 
De komende beleidsperiode is een overgangsperiode 
die we gebruiken om goed voorbereid te zijn voor de 
toekomst van de kerk in Leiden.
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10 Uitstel en vragen aan wijkgemeenten om visie
Het lijkt me niet verstandig en ook niet bevorderlijk 
voor het welzijn van de PGL en de wijkgemeenten 
om dit beleidsplan op deze wijze uit te voeren. 
Daarvoor ontbreekt de innerlijke balans en zijn te 
weinig principiële keuzes gemaakt vanuit de 
fundamentele principes van kerk-zijn.
Van werkelijk vitaliseren kan pas sprake zijn als de 
AK de wijkgemeenten de verantwoordelijkheid en de 
ruimte geeft om zelf met een plan van aanpak te 
komen waarin zij aangeven:
-hoe zij zelf tot een gezonde financiële en spirituele 
wijkhuishouding kunnen komen;
- op welke wijze zij verantwoordelijkheid willen 
dragen voor a) de zwakkere wijkgemeenten en b) 
wijkgemeenten met bijzondere kenmerken of 
waarden.
- op welke wijze zij de overheadkosten van de PGL 
willen financieren
- op welke wijze en tot welke hoogte zij bereid zijn 
om een bijdrage te leveren aan de instandhouding 
van de monumentale gebouwen.
Ik stel voor om de wijken tot 1 november 2014 de 
tijd en ruimte te geven om op deze vragen een 
antwoord te geven. Met ruimte bedoel ik dan dat tot 
die tijd vastgehouden wordt aan het AK-besluit dat 
elke wijkgemeente recht heeft op 1 fte. De afgelopen 
twee jaar Hebben de AK en het CVK zich niet 
betrouwbaar getoond in het uitvoeren van dit besluit. 
De gelden die zij daarmee uitgespaard hebben 
kunnen aangewend worden om deze nalatigheid het 
komend jaar weer recht te trekken. Bij de komende 
Actie kerkbalans kunnen de wijken in de bijgevoegde 
wijkbrief dan duidelijk maken wat er nodig is en voor 
welke mogelijkheden de wijk zal kunnen kiezen.
(Merenwijk/Boon)

Volgens het heersende beleid heeft inderdaad elk van 
de zes wijkgemeenten recht op 1,0 fte pastorale 
formatie. Het probleem is echter dat beroepingen en 
aanstellingen niet mogelijk waren / zijn omdat bij 
afwezigheid van een beleidsplan en een 
meerjarenraming geen goedkeuring kan worden 
verkregen van de RCBB. Dit is een belangrijke reden 
geweest voor de AK om vast te houden aan de 
doelstelling vóór 2014 een beleidsplan en 
meerjarenraming op tafel te leggen. De opbouw van 
gemeenten is hiermee gediend, los van de concrete 
omvang van de pastorale formatie.

Wijkgemeenten zijn inderdaad geroepen om hun 
eigen ‘huishouding’ - spiritueel, financieel en 
anderszins - op orde te hebben en om zich mede 
verantwoordelijk te weten voor een goede 
huishouding van de PGL. Alle wijkgemeenten en de 
colleges is de ruimte geboden om actief te 
participeren in de Commissie Beleidsplan en het feit 
dat dit ook is gebeurd, was naar de mening van de 
AK een belangrijke manier om draagvlak binnen de 
wijkgemeenten te creëren. De ontvangen reacties van 
de wijkkerkenraden geven aan dat dit draagvlak 
inderdaad is ontstaan.
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11 Sterfhuisconstructie - pastoraat en vermogen
Mijn belangrijkste reactie op het beleidsplan, nu het 
bij mij wat bezonken is, is echter van heel andere 
aard. Kijkend naar bij voorbeeld de Merenwijk 
constateer ik dat deze binnen tien jaar vanuit beide 
kerken getroffen wordt door bezuinigingen. Van twee 
fulltime pastoresplaatsen (één priester en één 
predikantsplaats) zijn we teruggegaan naar 0,3 fte 
pastoraal werker RK zonder bevoegdheid in 
vieringen voor te gaan en naar 0,5 fte 
predikantsplaats. De gevolgen van deze 
bezuinigingen beginnen zichtbaar te worden. Het 
ontbreken van vaste voorgangers in de vieringen tast 
het aantal bezoekers aantoonbaar aan. Combineer dit 
met de onrust om verdere veranderingen en we zien 
een wijk in zwaar weer. 
Voor de leden van de oecumenische 
geloofsgemeenschap in de Merenwijk betekent het 
beleidsplan dat ze weliswaar evenveel, of misschien 
zelfs meer, bijdragen aan hun kerk, maar dat het 
kerk-zijn zelf steeds beperkter vorm krijgt in de wijk. 
Het lijkt op een winkel met steeds minder artikelen. 
Mijn grote zorg is, dat waar de leden van de wijk op 
steeds minder kerk en steeds minder aandacht kunnen 
rekenen  zij uiteindelijk op zoek zullen gaan naar een 
betere plaats. Het is mijn overtuiging dat het 
beknibbelen op professionele krachten om in de kerk 
te werken uiteindelijk betekent dat je een 
sterfhuisconstructie bouwt: waar de kerk minder 
wordt, verdwijnen de mensen. Misschien naar een 
andere wijk, misschien helemaal. In dat geval 
verwaarlozen we de eerste taak van de kerk (‘hoed 
mijn schapen’). Een beleid dat aan deze ontwikkeling 
voorbijgaat, kan ik niet onderschrijven omdat het de 
kerkgangers in de kou laat staan.   Ik hoop dat de 
beleidscommissie en de AK de pastorale gevolgen 
van het huidige plan opnieuw zullen overwegen. 
Waar kleine gemeenten al jarenlang in staat zijn op 
een goede manier kerk te zijn, kan het toch niet 
mogelijk zijn dat de PGL met zijn vermogen niet in 
staat is zijn kerk-zijn te waarborgen? (Merenwijk/
Smidt)

Dat de PGL in de toekomst minder (betalende) leden 
zal kennen en dat de inkomsten uit ‘levend geld’ 
zullen dalen, is een verwachting waarmee we serieus 
rekening moeten houden. Inzet en doel van het 
beleidsplan is juist om de pastorale zorg ook in de 
toekomst in de context van goed functionerende 
gemeenschappen te kunnen waarborgen. Dat die 
gemeenschappen eventueel met een kleinere 
pastorale formatie te maken zullen krijgen, hoeft niet 
automatisch te betekenen dat de vitaliteit kleiner zal 
zijn. 

In het beleidsplan is de keuze gedaan om nu geen 
besluiten te nemen ten aanzien van de gebouwen die 
in bezit zijn of worden gehuurd. Die keuze is o.a. 
gedaan vanwege het feit dat het inzicht in de 
exploitatie van de gebouwen momenteel niet 
transparant genoeg is om verantwoorde besluiten te 
kunnen nemen. Daarom heeft de AK tegelijk in het 
beleidsplan geformuleerd dat dit inzicht er in de 
komende jaren dient te komen, zodat in 2017 bij de 
opstelling van het volgende beleidsplan (2018-2021) 
besluitvorming op dit terrein desgewenst mogelijk is.  

InleidingInleiding

12 Demografische ontwikkelingen
In uw inleiding spreekt u van demografische en 
financiële ontwikkelingen die zorgen baren en vragen 
om weloverwogen beslissingen. Ik mis echter in het 
hele beleidsplan een notitie over demografische 
ontwikkelingen. (Merenwijk/Boon)

Demografische gegevens zijn gepresenteerd op de 
tweede werkconferentie (2012), op het niveau van de 
wijkgemeenten.
Bij de opstelling van de Matrix 2013 en bij de 
prognoses m.b.t. ‘levend geld’ zijn  de demografische 
ontwikkelingen voor de PGL als geheel verwerkt, 
door 10 jaar terug te kijken. Op basis daarvan zijn de 
verwachte ontwikkelingen voor de komende 4 jaar 
geschetst. 
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13 Investeren in kerkopbouw
Bij de financiële ontwikkelingen zien we alleen maar 
de progressie in de afname van ledentallen en 
kerkbezoek als ook van de financiële bijdragen. Tot 
nu toe heeft de PGL geweigerd om weloverwogen te 
investeren in kerkopbouw en blijven we dus in het 
ongewisse over de mogelijkheden die dat kan 
opleveren. (Merenwijk/Boon)

Investeren in kerkopbouw kan op verschillende 
manieren plaatsvinden. Het reguliere pastoraat is een 
van de manieren. Daarnaast hoopt de AK dat  
projecten met financiering vanuit het Vitaliteitsfonds 
tot stand zullen komen en dat die projecten bijdragen 
aan de kerkopbouw binnen de PGL.

14 Prognoses
U spreekt van prognoses, maar licht deze nergens 
toe: waarop zijn die prognoses gebaseerd en hoe 
valide zijn de uitgangspunten? Keer op keer wordt de 
klaagzang aangeheven dat het grootste deel van de 
huidige giften afkomstig is van 65-plussers. Maar dat 
lied werd 40 jaar geleden ook al gezongen. Gelukkig 
worden jonge mensen ook ouder (en steeds ouder); 
zij gaan meer verdienen en meer bijdragen en zo 
komt het dat de zangers van deze klaagzang de 
afgelopen 40 jaar nimmer gelijk hebben gekregen en 
de opbrengsten van Aktie Kerkbalans doorgaans 
gelijk bleven of lichtelijk stegen. De bijwoorden in 
de slotzin van de derde alinea zou ik dan ook willen 
omkeren: Als je realistisch bent is het noodzakelijk 
om alles te doen wat in ons vermogen ligt en is het 
verstandig om je tegelijk in te stellen op andere 
tijden. (Merenwijk/Boon)

De prognoses zijn door het CvK toegelicht op de 
eerste werkconferentie in 2012. Zij zijn gebaseerd op 
de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Ook de 
overzichten en grafieken in bijlage 4 (Matrix) laten 
deze ontwikkelingen zien. 

Uit de analyse van de gegevens is gebleken dat de 
huidige afname onder de gevers onder alle 
leeftijdsgroepen plaatsvindt. Het aantal gevers jonger 
dan 65 jaar is onvoldoende om de afname onder de 
gevers boven de 65 jaar aan te kunnen vullen. 

15 Geen eenheid in verscheidenheid
De laatste twee alinea’s op pagina 4 kan ik 
inhoudelijk van harte onderschrijven in die zin dat de 
kerk er is voor de mensen. Dus als de samenleving 
verandert dient de kerk mee te veranderen. Maar 
tegelijk licht in deze alinea’s de crisis op waarin de 
kerk verkeert, omdat verschillende taalvelden door 
elkaar heen klinken: aan de ene kant wordt 
gesignaleerd dat bij mensen spiritualiteit andere 
vormen aanneemt en mensen zich deze spiritualiteit 
langs andere wegen eigen maken en tegelijkertijd 
wordt gekozen voor een klassieke slotzin waarin 
iedereen een plek moet hebben waar hij God kan 
ontmoeten tot zegen van de Leidse samenleving. Hier 
wreekt zich de kennelijke onmogelijkheid om binnen 
te PGL blijk te geven van een eenheid in 
verscheidenheid. Een theologische discrepantie die 
ook naar boven komt bij alle citaten uit het 
synodestuk “de hartslag van het leven”. (Merenwijk/
Boon)

In de betreffende passage op bladzijde 4 gaat het niet 
zozeer om de vraag hoe de eenheid in 
verscheidenheid eruit ziet, maar wordt getracht onder 
woorden te brengen dat enerzijds de traditie een 
groot goed is, anderzijds de kerk geroepen is om te 
vernieuwen. Dat er in de visie op de verhouding 
tussen beide (traditie en vernieuwing) verschillen 
bestaan tussen de geloofsgemeenschappen van de 
PGL, dat klopt. In het beleidsplan is recht gedaan aan 
deze verschillen.

Hoofdstuk 1. PGL anno Domini 2013Hoofdstuk 1. PGL anno Domini 2013
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16 Banden met Bio Science Park / andere kerken
Pagina 6 laat iets zien van mogelijke ontwikkelingen 
in Leiden en een opsomming van wat mooi zou zijn 
als het waar zou zijn. Het zou prachtig zijn als kerk, 
maatschappij en wetenschap met elkaar verweven 
zouden zijn op een wijze die past bij de eigen 
uitgangspunten. Maar welke contacten zijn er met het 
Bio Science Park? De verhouding met de andere 
geloofsgemeenschappen is zeer divers. Waarom 
worden die banden onderhouden en waar heeft dat de 
afgelopen jaren toe geleid? (Merenwijk/Boon)

Deze vragen zijn gericht tot de betreffende 
wijkgemeenten en kunnen ook het best door die 
gemeenten zelf beantwoord worden.

Zie ook 2.

17 LSE / participantenpastor
bladzij 7: De studenten pastor van de LSE wordt voor 
20% door PGL betaald. Ik neem aan dat dat degene is 
die voor het studentenpastoraat aangesteld is. ( Rob 
van Waarde) Toen de vereniging LSE opgericht werd 
heb ik begrepen dat er ook een bijdrage van PGL zou 
komen voor de te beroepen participantenpastor. 
Sterker, dat dat zelfs één van de belangrijkste 
redenen was om een vereniging met een duidelijke 
structuur op te richten. Over deze bijdrage lees ik 
niets in het beleidsplan. Hoe gaat dat of is dat 
gegaan? (Merenwijk/Zee)

De PGL draagt inderdaad voor 20% (verplicht) bij in 
de aanstelling van een studentenpastor, die werkt 
voor studenten in de stad Leiden.

Daarnaast is er de participantenpastor. Die heeft 
formeel een aanstelling bij de PKN, met het oog op 
arbeidsrechtelijke aspecten, maar de LSE staat 
financieel, administratief en inhoudelijk op eigen 
benen. Er wordt door de PGL dus niet financieel 
bijgedragen aan de participantenpastor van de LSE. 

Hoofdstuk 2. Bouwen aan een vitale kerkHoofdstuk 2. Bouwen aan een vitale kerk
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18 ‘Hartslag van het leven’  - visioen
a Hoofdstuk 2 begint met citaten uit het 
Synodeboekje. De Synode moet in haar spreken nog 
meer rekening houden met de breedte van de kerk 
dan de PGL. Wij kennen elkaar en kunnen elkaar 
uitleggen wat we bedoelen. Nu baseren we ons 
vitaliseringproces op een stukje oude theologie. 
Natuurlijk zijn er in alle wijken gelovigen die zich 
daarin herkennen en in deze woorden het hart van 
hun geloof vertolkt weten. Maar steeds meer 
kerkleden herkennen zich niet meer in het op deze 
wijze hanteren en citeren van Bijbelteksten. Wanneer 
je deze woorden wilt laten klinken in een stuk voor 
alle kerkleden geef dan een uitleg over de pointe van 
deze teksten/metaforen. … Het gaat er toch niet om 
dat we dit harde saneringsplan een vroom randje 
geven, maar dat we onze leden in het hart weten te 
bereiken met woorden die hen raken en hen bewust 
maken dat het menselijk gesproken vijf voor twaalf 
is. Ik zou het gewaardeerd hebben als de eigen 
predikanten hier iets geschreven hadden waaruit het 
gezamenlijk geloof en de verscheidenheid in 
beleving had doorgeklonken (Merenwijk/Boon)

b Op pagina 9 wordt gesproken over een visioen, dat 
verder niet aan de orde komt, maar kennelijk alleen 
voor de werkconferenties bedoeld was. Zelf zou ik 
het gewaardeerd hebben als hier iets zichtbaar werd 
van een gezamenlijk visioen waar we met elkaar de 
schouders onder zetten en waar we samen, ieder 
vanuit zijn eigen geloofskaders, aan gaan werken. 
Alle maatregelen die genomen moeten worden zijn 
dan te verdragen vanuit het visioen dat ons voor ogen 
staat. (Merenwijk/Boon)

Niet alleen hoofdstuk 2, ook hoofdstuk 3 begint met 
een citaat uit ‘De hartslag van het leven’, dat dateert 
uit 2012. De citaten zijn niet bedoeld om een 
dwingende visie op de kerk te presenteren.  De 
paragraaf ‘Vitaliteit als doelstelling van het beleid’ 
brengt expliciet onder woorden dat binnen de PGL 
niet op éénzelfde manier wordt gedacht en geloofd. 

Door de AK is aan de vergadering van predikanten en 
kerkelijk werkers gevraagd te reflecteren op het 
beleidsplan. Binnen die vergadering heeft deze 
bezinning ook daadwerkelijk gestalte gekregen. Een 
tekst die mogelijk opgenomen had kunnen worden in 
het beleidsplan is hieruit niet naar voren gekomen.

Hoofdstuk 3. Vitale geloofsgemeenschapHoofdstuk 3. Vitale geloofsgemeenschap

19 Overgangsmaatregelen
a Wij vragen u extra aandacht te besteden aan de 
overgangsmaatregelen. Deze kunnen alleen
vanuit een toekomstperspectief worden bezien. 
Daarom onderstrepen we het belang van de
laatste alinea op blz. 21 dat een aanvulling op de 
omvang van fte’s eerst dan kan worden
toegekend als duidelijk is dat die aanvulling een 
bijdrage zal leveren aan vitaliteit in de
betreffende wijkgemeenten. De doelstelling en het 
beoogde effect dienen dus vooraf helder in
kaart te worden gebracht. (LBG)

b blz. 20/21 ad i: de overgangsregeling komt te 
bureaucratisch over. De matrix is een goed 
instrument om de verdeling van menskracht te 
bekijken, maar hij moet geen machine worden. 
Merenwijk/Korteweg)

De betreffende zinsneden zijn om die reden ook 
opgenomen in het beleidsplan.

De getallen die genoemd worden bij de bespreking 
van de overgangsmaatregelen moeten beschouwd 
worden als aanleiding voor de AK om, indien nodig, 
in gesprek te gaan met wijkgemeenten met het oog 
op een zorgvuldige uitwerking.
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20 Bijzonder Kerkenwerk
De relatie tussen Bijzonder Kerkenwerk Leiden en de 
LBG is van oudsher heel vruchtbaar. De voortzetting 
daarvan is van vitaal belang. Wel kan meer en 
bredere bekendheid worden gegeven aan de 
activiteiten die in dit kader worden georganiseerd. 
(LBG)

In het beleidsplan wordt aangegeven dat de relatie 
tussen AK en Bijzonder Kerkenwerk aandacht 
behoeft, zodat de verantwoordelijkheid die de AK 
draagt beter gestalte krijgt. Als eerste stap is 
inmiddels aan BK gevraagd een afgevaardigde naar 
de AK te sturen. Dit is een manier, naast andere, om 
meer bekendheid te geven aan activiteiten.

21 Anders functioneren dan vroeger
Op blz. 19/20 wordt een ondergrens aangegeven voor 
het functioneren van de geloofsgemeenschappen. 
Echter: ook bij 0,5 predikantsplaats of meer moet een 
gemeenschap ervan worden doordrongen dat ze 
anders zullen moeten functioneren dan vroeger. (Dit 
is ook tijdens de presentatie op 17 oktober in de 
Regenboog gezegd.) (Merenwijk/Korteweg)

Het functioneren van een wijkgemeente gaat 
inderdaad over meer dan alleen de omvang van de 
formatie. De AK hoopt dat met het in werking treden 
van het beleidsplan ook het besef aanwezig is dat de 
te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren 
van iedereen aanpassing en verandering vraagt.

22 Centrale taken
blz. 18: De volgende zin is te cryptisch: Ook voor 
ander wijkgemeenten wordt bezien welke centrale 
taken voor hun rekening kunnen worden genomen.
(Merenwijk/Korteweg)

Wijzigen in: ‘Ook voor andere wijkgemeenten wordt 
bekeken welke centrale taken zij voor hun rekening 
kunnen nemen.’

23 RCBB
bladzij 20: Graag de afkorting RCBB verduidelijken. 
(Merenwijk/Zee)

Toevoegen: ‘(Regionaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken)’ 

24 1,0 fte flexibel
bladzij 21: Hier vind ik de tekst niet zo duidelijk bij 
de punten II, III en IV. Komt de 1.0 fte 
predikantsplaats die voor de aanvulling beschikbaar 
zou zijn uit de 5e beschikbare formatieplaats in de 
overgangsfase van 5 naar 4 formatieplaatsen? 
(Merenwijk/Zee)

Toevoegen bij II, III en IV: ‘(zie paragraaf d, onder 
II)’

25 Citaat ‘Hartslag van het leven’
Ook hoofdstuk 3 begint met een citaat uit de hartslag 
van het leven. Overigens een citaat waar je de nodige 
exegetische en hermeneutische vraagtekens bij kunt 
stellen: Als Jezus zegt dat Hij aanwezig is waar 2 of 3 
in zijn naam bijeen zijn, ga je wel heel kort door de 
bocht als het aanwezig zijn van Jezus identificeert 
met ons begrip kerk. (Merenwijk/Boon)

zie 18
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26 Goed functionerende gemeente (blz. 15-16)
De inventarisatie onder b) lijkt me een zinvolle 
poging om in beeld te krijgen wat er nodig is voor 
een vitale gemeente.  Ik mis alleen de motivering bij 
de argumenten die opgesomd worden.
En je kunt de argumenten ook alleen motiveren als je 
eerst omschreven hebt wat je ziet als het wezen van 
een wijkgemeente. Je kunt dan denken aan-
- Een plek om bijeen te komen om elkaar te 
ontmoeten en om het geloof te vieren (…)
- Een pastor die de woorden van toen laat klinken in 
het heden en zo een bron van inspiratie laat zijn voor 
het leven van alle dag.
- Een pastor die voorgaat in het leerhuis en 
samenbindend is in zorg en aandacht voor de 
geloofsgemeenschap
- Een musicus en muziekinstrument om de vieringen 
te begeleiden
- een visie op de gewenste grootte van een 
wijkgemeente vanuit het oogpunt van optimale zorg 
(zie ook de kerkordelijke eisen voor de samenstelling 
van de wijkkerkenraad)  en financiële 
zelfredzaamheid.
Alle anderen wensen zullen bekostigd moeten 
worden uit de eigen opbrengsten van de 
wijkgemeenten. Wanneer je van deze voorwaarden 
uitgaat dan kun je vraagtekens zetten bij (onderdelen) 
van de op blz 15/16 genoemde noodzakelijkheden. 
(Merenwijk/Boon)

De zaken die genoemd worden op blz. 15-16 zijn 
geformuleerd vanuit de zorg die de AK heeft voor 
gemeenten: welke voorwaarden dienen aanwezig te 
zijn om goed te kunnen functioneren als gemeente?

Er is geen uitspraak gedaan over het wezen van een 
wijkgemeente, ook omdat de formulering daarvan 
niet voor elke wijkgemeente dezelfde is.

27 Gebouwen / pastorale formatie
Waren we zojuist nog aan het inventariseren wat 
nodig is voor een vitale gemeente; ineens wordt het 
doel uit het oog verloren en gaat de discussie over 
kerkgebouwen en het afstoten van 
predikantsplaatsen; wordt er geklozen voor steen in 
plaats van voor mensen en wordt het 
vitaliseringproces een saneringsproces. Ik denk dat 
de AK deze wissel niet over moet willen gaan. In 
ieder geval niet voordat de AK het vitaliseringproces 
een kans gegeven heeft en nagegaan is wat 
daadwerkelijk nodig is om een vitale wijkgemeente 
overeind te houden en aan de wijkgemeenten zelf de 
vraag heeft voorgelegd hoe zijn basisvoorwaarden 
wil financieren en hoe zij de extra’s wil bekostigen. 
(Merenwijk/Boon)

zie 11
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28 Omvang formatie 4,0 fte (blz. 17)
a Als je niet eerst laat uitkristalliseren wat je nodig 
hebt om (wijk)gemeente te zijn, dan is elke discussie 
en uiteenzetting over formatieplaatsen een slag in de 
lucht. Bij de argumenten in het beleidsplan is het dan 
ook niet verwonderlijk dat elke argumentatie of elke 
toelichting van het “waarom” ontbreekt. Plotsklaps 
wordt het aantal formatieplaatsen tot 4 gereduceerd.  
In het voorgaande werden steeds prognose naar voren 
gebracht. Een oud gezegde is: een predikant brengt 
zijn eigen geld op. Dan is de prognose die bij dit 
besluit hoort dat de inkomsten (levende geld) binnen 
de kortste tijd met 20 % zullen dalen. (Merenwijk/
Boon)

b Het punt waarover we je benaderen heeft 
betrekking op de bewuste keuze die door de AK 
gemaakt is, om, in het kader van de bezuinigingen, te 
kiezen voor een flinke teruggang van de pastorale 
formatie predikantsplaatsen. Wel is er een tijdelijke 
overgangsregeling van 1 fte, maar dat neemt niet weg 
dat het doel is om van 6.5 naar 4 fte te gaan! (Dat laat 
ons maar niet los, ook al is een vraag hierover 
beantwoord tijdens de gemeenteavond.) Wij zouden 
liever zien dat dit zou worden bijgesteld naar 5 fte, en 
dat deze predikantsplaats bekostigd zou worden uit 
het vermogen. We begrijpen dat de PGL teert op de 
opbrengst van dit vermogen, maar is het nu echt 
nodig om dat zo groot te houden? 1 Miljoen minder 
en er is nog steeds een zeer groot bedrag over 
waarmee “gewerkt” kan worden.  De aanwezigheid 
van een predikant (we spreken nu even alleen vanuit 
de PKN) bij activiteiten en vieringen is essentieel om 
gemeenteleden te enthousiasmeren. De herkenning, 
dat ene vaste gezicht van De Kerk, doet mensen 
goed. De “lijm” die de groep verbindt.  Het gaat om 
continuïteit, het vertrouwde. Onze zorg is, dat bij een 
beleid, waarbij dure kerkgebouwen en het 
vasthouden aan een groot vermogen, belangrijker is 
dan de aanwezigheid van predikanten, het 
gemeenteleven nog drastischer zal krimpen dan al 
wordt voorzien.  Wat hebben we eraan, wanneer we 
na 2017 wel € 7.000.000 op de bank hebben staan, 
maar geen voldoende gemeenteleven meer hebben?
(Merenwijk/Vis)

Uit de cijfers blijkt dat omvang van 6,0 fte (huidige 
beleid) niet in overeenstemming is met de 
beschikbare middelen. De beschikbare ruimte is 
volgens het College van Kerkrentmeesters 
momenteel nl. 5,0 fte. Het is een beleidskeuze om 
vooruitlopend op de te verwachten ontwikkelingen 
reeds per 1 januari 2014 uit te gaan van 4,0 fte. 
Daarnaast wordt voor de beleidsperiode 2014-2017 
1,0 fte gebruikt om overgangsmaatregelen vorm te 
geven. Naast de sanering wordt vernieuwing beoogd, 
die hopelijk ook een positief effect op inkomsten en 
betrokkenheid zal hebben.

Pastorale formatie mag niet bekostigd worden uit het 
vermogen. De kerkelijke regels laten dat niet toe. 
Predikantsplaatsen en aanstellingen van kerkelijk 
werkers dienen uit ‘levend geld’ te worden 
gefinancierd. 

In het beleidsplan wordt wel voorgesteld om voor het 
Vitaliteitsfonds het vermogen van de PGL aan te 
spreken.

MatrixMatrix

29 Matrix / gebouwen
In de matrix zijn de voorgangers over de 
wijkgemeenten verdeeld overeenkomstig de 
binnenkomende vrijwillige bijdragen. Dit vind ik 
heel eenzijdig. Er wordt niet gekeken naar b.v. kosten 
van gebouwen, inkomsten van verhuur/ketering. Mij 
dunk kan er andere factoren meewegen om te 
bepalen hoeveel mje een wijkgemeente dient te 
hebben. (Merenwijk/Jansen)

De matrix is een verdeelsleutel voor de pastorale 
formatie. Die formatie is in principe niet gebonden 
aan het bezit of de huur van een gebouw. Iets anders 
is dat de exploitatie van een gebouw wel van invloed 
is op het functioneren van een gemeente, niet alleen 
m.b.t. de financiën, maar ook m.b.t. menskracht 
(vrijwilligers). Dit zal in de komende jaren in beeld 
gebracht moeten worden (zie 11).
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30 Parameters
a In de gepresenteerde matrix is niet duidelijk welke 
relatie er is tussen de opgenomen onderdelen en het 
uiteindelijk doel: het vaststellen van het aantal 
formatieplaatsen. De keuze van gegevens en 
activiteiten is volstrekt willekeurig. Bedenkelijk is 
het als niet het scala activiteiten die de 
wijkgemeenten dragen slechts een summier aantal 
wordt meegeteld en de keuze verdedigd wordt met 
een beroep op de traditie.  (Merenwijk/Boon)

b Elke matrix is discutabel. Maar toch wil ik een 
poging wagen om tot een meer bevredigende 
afweging te komen.
Uitgaande van wat ik boven omschreef als wat nodig 
is voor een wijkgemeente dan kom ik tot de volgende 
criteria:
- mensen komen bijeen om hun geloof te vieren: 
kerkbezoek
- mensen komen bij elkaar om te leren en elkaar 
dienen: hoeveel activiteiten zijn er op het gebied van 
leren en dienen (waaronder (belijdenis)catechese
- mensen hebben behoefte aan pastorale aandacht: 
wat is het aantal pastorale eenheden en wat is het 
gemiddeld aantal begrafenissen over een periode van 
vijf jaar
- kerkzijn kost geld : wat zijn de totale opbrengsten 
aan levend geld (inclusief eenmalige toezegging , 
notariële akten en giften over meerdere jaren).
Aan de hand van deze criteria kun je de vitaliteit van 
een wijkgemeente vaststellen.
Deze vitaliteit kan één van de criteria zijn bij het 
vaststellen van de grootte van de formatieplaats. De 
andere criteria die de grootte van de formatieplaats 
zouden kunnen beïnvloeden zijn:
- De sociaal-demografische gegevens van een wijk: 
hoe ontwikkelt een wijk zich en hoe is het 
toekomstperspectief op kortere en langere termijn
- De netto opbrengst tussen baten en lasten. 
(Merenwijk/Boon)

Uit de toelichting bij de Matrix (bijlage 4) wordt 
duidelijk dat de keuze van de gebruikte paramaters is 
gebaseerd op uitgebreide oriëntatie in andere steden 
en op eerdere ontwerpen van de matrix. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een matrix die een beeld geeft 
waarvan de AK denkt dat iedereen hierin een 
weerspiegeling kan zien van de actuele situatie.

Een van de criteria bij de keuze van parameters is de 
mogelijkheid om tot objectieve vaststelling te kunnen 
komen, zonder al te veel bijkomende administratieve 
last.

31 Centrale inkomsten en lasten
Naast deze criteria is het goed te beseffen dat 
sommige wijkgemeenten zelf bepaalde kosten voor 
hun rekening nemen, die andere wijkgemeenten uit 
de centrale kas vergoed krijgen. Voor een objectief 
beeld heb je dus inzicht nodig in de verhouding 
tussen de centrale opbrengsten en de centrale lasten. 
Op dit punt predikt het beleidsplan wel de 
transparantie, maar geeft die niet, terwijl alle 
gegevens wel beschikbaar zijn en in het verleden ook 
wel beschikbaar gesteld zijn. Pas dan komen de 
gegevens boven borrelen op basis waarvan je een 
rechtvaardige verdeling van formatieplaatsen kan 
baseren. (Merenwijk/Boon)

Deze transparantie is inderdaad van belang; zie 11.
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32 Zichzelf bedruipen
Los van elke matrix lijkt het me dat het duidelijk 
moet zijn dat wanneer een wijk zichzelf kan 
bedruipen –dus voldoende levend geld genereert om 
de formatieplaats, de kosten van gebouwen en 
overige wijkzaken kan financieren- de formatieplaats 
niet ter discussie staat.
Wie aan deze werkelijkheid voorbij gaat demotiveert 
de wijken en schiet zichzelf in het been.
Vitaliteit wordt dan een illusie. (Merenwijk/Boon)

Er is in het beleidsplan geen keuze gedaan voor 
financiële autonomie van wijkgemeenten.

Voor het betrekken van de kosten van gebouwen bij 
de financiële situatie van een wijkgemeente ontbreekt 
momenteel het volledige inzicht (zie 11).

33 Predikant of kerkelijk werker
Predikant of pastoraal werker. Dit lijkt heel 
democratisch, maar zal in zichzelf vastlopen. 
Wanneer de eerste twee wijken gekozen hebben, 
blijft er voor de overige wijken geen keus meer over 
omdat de verhouding dan vastligt.
(Merenwijk/Boon)

Het klopt dat we niet bij ‘nul’ kunnen beginnen, maar 
altijd te maken hebben met de actuele situatie. De 
coördinerende rol van de AK moet bij die situatie 
aanknopen.
Ten aanzien van de overgangsmaatregelen is het goed 
vast te stellen dat bij de invoering gelijktijdigheid in 
acht genomen zal worden.

34 Vliegende predikant
Inzet vliegende predikant: Wil je hiertoe overgaan, 
dan zul je toch een beeld moeten hebben van wat 
mogelijk zou kunnen zijn. Die mogelijkheden moet 
ook aansluiten op de kwaliteiten van de betrokken 
predikant. Voor een beleidsplan een uiterst onzekere 
factor. (Merenwijk/Boon)

Er is in het beleidsplan geen sprake van een 
‘vliegende predikant’.

35 Fte en verkondiging
Maar de hele verhandeling over fte’s gaat uitsluitend 
uit van wat de matrix oplevert en niet van wat in de 
wijk aan pastorale bearbeiding nodig is. Anders 
gezegd: het gaat alleen maar over fte’s en niet over 
verkondiging (de band met de Eeuwige) en pastoraat 
(de band met mensen). 
(Merenwijk/Boon)

Voor het bepalen van het aantal fte’s is gekozen voor 
matrix als verdeelsleutel, uitgaande van de financiële 
randvoorwaarden waarmee we te maken hebben.

36 Goedkope en dure gebouwen
Wat de matrix betreft is tijdens onze gemeente-
vergadering over het beleidsplan m.i. terecht 
opgemerkt dat daarin de kosten van de wijken 
ontbreken. Het is volstrekt logisch dat een wijk 
zonder kerkgebouw of met een verhoudingsgewijs 
goedkoop kerkgebouw minder hoeft op te brengen 
dan een wijk met een duur kerkgebouw. Alleen 
wanneer dure kerkgebouwen door alle wijken 
gedragen worden omdat ze een centrale functie 
(zullen)  krijgen, is het redelijk met elkaar die dure 
gebouwen ook te bekostigen.    
(Merenwijk/Smidt)

zie 11 en 32

Hoofdstuk 4. VitaliseringsfondsHoofdstuk 4. Vitaliseringsfonds
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37 Financiering Vitaliteitsfonds
a De Vredeskerk hecht eraan dat in een definitief plan 
nog beter aannemelijk wordt gemaakt hoe de 
financiering van de circa € 250.000,- zal geschieden, 
opdat hierover tijdens de beleidsperiode geen 
discussie zal ontstaan. Onder die voorwaarde mag de 
AK verwachten dat binnen de Vredeskerk draagvlak 
bestaat voor het beleidsplan. (Vredeskerk)

b Onze wijkgemeente vindt het van groot belang dat 
het vitaliseringsfonds een behoorlijke omvang heeft. 
Zonder vitaliseringsfonds van betekenis blijft in 
essentie een bezuinigingsoperatie over. Die is nodig, 
maar niet voldoende om de PGL en haar 
geloofsgemeenschappen toekomstbestendig te 
maken. (Maranathawijk)

c Hoe begrijpelijk dit voorstel ook is vanuit de 
ambities van de beleidscommissie, het is wat 
onbegrijpelijk dat je bezuinigt op wat onmisbaar is 
voor het goed functioneren van de wijkgemeenten en 
tegelijk een hoop geld beschikbaar stelt om leuke 
dingen te doen, waarvan je nog maar moet afwachten 
wat het effect is. (…) Het is prima als er een 
vitaliseringsfonds komt maar dan:
- naast de huidige fte’s
- met gelijke kansen voor alle wijken (iedere wijk 
kan aanspraak maken op eenmalig 50.000 euro) mits 
de aanvraag voldoet aan van te voren opgestelde 
criteria (oa wijkoverstijgend), waarover een (bij 
voorkeur externe) commissie een advies geeft aan de 
AK die beslist. (Merenwijk/Boon)

d Ik stel voor dat het vitaliseringsfonds gebruikt 
wordt om de pastorale kant van de PGL te versterken, 
waarbij aan alle wijken een gelijk bedrag ter 
beschikking wordt gesteld voor waardevolle 
initiatieven op dat vlak. Inzetten op projecten kan 
gemakkelijk leiden tot het opzetten van projecten 
omwille van de projecten en het binnenhalen van een 
deel van het geld. Ik zou er op tegen zijn als het 
goede initiatief van een vitaliseringsfonds voorbij 
zou gaan aan de pastorale nood in (een deel van )  de 
wijken.  De pastorale zorg - vorm krijgend in 
vieringen, bijeenkomsten en aandacht - en de 
presentie van de kerk in de samenleving zijn de twee 
peilers van een levende kerk. Beide hebben alle 
aandacht zorg en aanwezige financiën nodig.
(Merenwijk/Smidt)

De tekst uit het voorlopig vastgestelde beleidsplan is 
op dit punt gewijzigd.

De kansen om projecten in te dienen zijn voor alle 
wijkgemeenten gelijk.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat met 
projecten die vanuit het Vitaliteitsfonds worden 
gefinancierd tekortkomingen of lacunes in bestaand 
gemeentewerk worden opgevuld.

Er komt een procedure om de aanvraag, honorering 
en evaluatie van projecten te reguleren.
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38 Effect van projecten Vitaliseringsfonds
Met het instellen van een vitaliseringsfonds teert de 
PGL in op vermogen. Dat is goed wanneer het fonds 
een impuls voor duurzame vitalisering betekent. Een 
looptijd van 2 jaar voor projecten past daarbij, 
wanneer het effect van projecten verder gaat dan de 
looptijd van de projecten zelf. Met andere woorden: 
Het vitaliseringsfonds is niet bedoeld om ‘vitaliteit te 
kopen’, maar om vitalisering in gang te zetten. 
(Vredeskerk)

Deze opmerking wordt doorgegeven aan de in te 
stellen werkgroep Vitaliteitsfonds die de procedure 
en criteria zal opstellen.

Hoofdstuk 5. Nieuwe initiatieven voor de PGLHoofdstuk 5. Nieuwe initiatieven voor de PGL

39 Opschonen ledenbestand
a Ook de wijkkerkenraad onderstreept de noodzaak 
van reële getallen, dus ook de ledenaantallen van de 
wijkgemeenten moeten een eerlijk beeld geven van 
de werkelijkheid.
Waar de wijkkerkenraad wel een vraag bij wil stellen 
is het feit hoe er gekomen gaat worden tot 
opschoning van het ledenbestand. (Zuidwest)

b Alleen ervaar ik het doel van de LRP/
doelgroepenbeleid als nogal negatief: het opschonen 
van het ledenbestand. Ik zou het liever inzetten voor 
het activiteitenbeleid: Hoe herinnering je Leiden-
breed de leden van de PGL aan de activiteiten die er 
binnen de PGL steeds weer georganiseerd worden. 
Liever kerkopbouw, dan kerkafbraak. (Merenwijk/
Boon)

In bijlage 6 wordt reeds het nodige gezegd over de 
mogelijkheden. 

Het gaat niet alleen om efficiency, maar ook om 
concrete zaken als de mogelijkheid om mensen die te 
kennen hebben gegeven geen lid meer te willen zijn, 
ook daadwerkelijk uit te schrijven.

Het wijzen op activiteiten gebeurt via het Leids 
Kerkblad, de website van de PGL en de nieuwe 
activiteitenfolder.

Hoofdstuk 6. Bestuur nieuwe stijlHoofdstuk 6. Bestuur nieuwe stijl
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40 Slagvaardige AK
a Het lijkt me belangrijk om binnen de kerkorde te 
zoeken naar de mogelijkheden van een slagvaardig 
bestuur. Binnen de nieuwe kerkorde is geen sprake 
van afvaardiging, maar van aanwijzing. Dat betekent 
dat een wijk wel in de AK vertegenwoordigd is, maar 
dat de aangewezene er zit zonder last of ruggespraak. 
Uiteraard zal ieder aangewezen rekening houden met 
wat in zijn eigen wijkgemeente aan gedachten leeft, 
maar altijd het centraal belang voor ogen houden.
(Merenwijk/Boon)

b Wanneer men kiest voor een kleinere en 
slagvaardige AK, is het goed om de aan de AK 
gekoppelde kerkelijke colleges (CvD en CVK) 
eveneens in te krimpen en slagvaardiger te maken. 
Dat betekent dat het bestuurlijk werk door minder 
mensen wordt gedaan. Voor het uitvoerend werk 
kunnen zij zich door specialisten kunnen laten 
bijstaan. (Merenwijk/Boon)

c Verder mis ik een voorstel om het college, evenals 
de AK te herstructureren in het kader van transparant 
bestuur. Daarnaast zou ik er graag op aan willen 
dringen bij het voorstel om in de AK te werken met 
portefeuilles daaraan te verbinden dat de 
portefeuillehouders verantwoordelijk zijn voor het 
voorwerk, maar dat beslissingen gezamenlijk 
genomen worden. Ditzelfde zou ook voor het CvK 
gelden.
(Merenwijk/Smidt)

De bedoeling van het beleidsplan is inderdaad te 
komen tot een slagvaardig bestuur. Daartoe wordt de 
samenstelling en vergaderorde van de AK aangepast, 
en zal ook het contact tussen AK en CvK worden 
gestroomlijnd.

Het CvK werkt reeds met portefeuilles en 
portefeuillehouders.  De omvang van het CvK wordt 
jaarlijks door de AK vastgesteld.

De instelling van portefeuilles voor de AK brengt 
geen verandering in de wijze van besluitvorming: de 
beslissingen worden genomen door de AK zelf.

De plaatselijke regeling zal overeenkomstig de in het 
beleidsplan genoemde voornemens worden 
aangepast.

Hoofdstuk 7. Begroting nieuwe stijlHoofdstuk 7. Begroting nieuwe stijl

41 Vermogensbeheer en kerkelijke gebouwen
Op pagina 30 van het beleidsplan is onder d sprake 
van ‘schematische overzichten van inkomsten en 
uitgaven’. Het strekt tot aanbeveling in nagestreefde 
overzichtelijke schema’s ook in te gaan op 
vermogensbeheer en de exploitatie van kerkelijke 
gebouwen. (Vredeskerk)

Dit verzoek zal worden doorgegeven aan het CvK. 
Zie 11.

42 Vierplekken
Ook stelt het ons teleur dat de discussie over de 
begroting nieuwe stijl in essentie beperkt is gebleven 
tot de pastorale formatie, omdat een open discussie 
over de vierplekken een brug te ver is gebleken. 
(Maranathawijk)

Zie ook 11
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43 Vermogen, gebouwen, wijkkassen
a In het beleidsplan is de financiële situatie van de 
PGL, gecombineerd met het afnemende ledental, 
begrijpelijkerwijs een belangrijk element. In de 
stukken van het College van kerkrentmeesters  zoals 
opgenomen in deze  versie van het beleidsplan kom 
ik echter alleen inkomsten en uitgaven tegen en niet 
een helder overzicht van de bezittingen, zoals 
vermogen, kerkgebouwen en  wijkkassen. Het ligt 
voor de hand in een stuk, waarin de financiën zo 
zwaar wegen, een totaaloverzicht te geven. Dat 
maakt het lezen van het beleidsplan overzichtelijker 
(transparante financiën). (Merenwijk/Smidt)

b Vervolgens zullen de kosten en baten van 
kerkgebouwen nader in kaart worden gebracht. Voor 
monumentale gebouwen is het van belang een 
integraal beeld van kosten inkomsten te geven van 
zowel kerkelijke activiteiten als van panden die direct 
met het kerkgebouw zijn verbonden. Verder is inzicht 
in het verkrijgen van overheidssubsidies van belang. 
Daarnaast kan gekeken worden naar het 
optimaliseren van het kerkelijk en multifunctioneel 
gebruik van de gebouwen. In de praktijk zien we in 
bepaalde gevallen een spanningsveld tussen 
commercieel en kerkelijk gebruik. (LBG)

Zie 31 en 11.

44 Personeelskosten
Blz. 30 2e alinea van beneden; “Er zijn drie groepen 
personeelskosten te onderscheiden etc. Bij deze 
opsomming mis ik de personeelskosten van de 
voorgangers. (Merenwijk/Jansen)

De kosten van de voorgangers vallen onder de 
pastorale formatie. Toevoegen: ‘Naast de kosten voor 
de pastorale formatie, zijn er drie groepen…’

45 Opbrengst collecte Merenwijk
bladzij 29: resultaten kerkbalans en collecten zijn 
“levend geld”. Kees en ik nemen aan dat alleen de 
berekening van de collecten voor de eigen 
wijkgemeente (dus mandje 1 in de Merenwijk) 
daaronder valt. Klopt de collecteopbrengst van de 
matrix voor de Merenwijk, ook als je 2/3 berekent 
voor het protestantse (aan)deel? Wel erg weinig, die € 
2008,=  Als je een kwartaaloverzicht in het laatste 
Bulletin ziet zou je meer verwachten.
(Merenwijk/Zee)

De resultaten zijn conform de jaarrekening 2012 
verwerkt.

45 Taalgebruik
Bladzij 31: Stimuleren van besparingen. Ik spoor 
aan/stimuleer de commissie om een goed Nederlands 
woord te gebruiken voor “incentive”. (Merenwijk/
Zee)

Wijzigen in: ‘Prikkel tot besparingen’

46 Bestemming van opbrengsten uit beleggingen
Het zou een zinvol beleidsuitgangspunt kunnen zijn 
om de overheadkosten (kerkelijk bureau) en de 
ondersteuning van zwakkere wijken te financieren uit 
de opbrengsten van de beleggingen. (Merenwijk/
Boon)

Deze beleidskeuze is niet gemaakt.
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47 Overheadkosten
Zorgelijk is dat de overheadkosten hoger zijn dan de 
primaire kosten voor verkondiging en pastoraat. Het 
lijkt me wenselijk dat de AK/CVK aan de hand van 
de criteria van  wat nodig is voor een wijkgemeente 
vaststelt welke kosten noodzakelijk zijn voor een 
goed functioneren van een wijkgemeente.  
(Merenwijk/Boon)

Er is in het beleidsplan een inspanningsverplichting 
opgenomen om te komen tot een bezuiniging op 
administratie en beheer.

MeerjarenramingMeerjarenraming

48 Koersverschil / levend geld / egalisatiefonds
a In de meerjarenraming is sprake van ‘gerealiseerd 
koersverschil’. Hier verdient het aanbeveling een 
andere term te gebruiken, tenzij van daadwerkelijk 
gerealiseerd koersverschil sprake is, dus na verkoop 
van fondsen. Het wekt overigens bevreemding dat dit 
‘gerealiseerde koersverschil’ ondergebracht is onder 
het kopje ‘levend geld’, terwijl het gaat om het 
vermogen. (Vredeskerk)

b 3B Gerealiseerd koersverschil; In de toelichting 
staat dat de werkelijke baten afhankelijk is van de 
ontwikkelingen op de effectenbeurzen.
In een boekhouding hebben we inkomsten en 
uitgaven en baten en lasten. Inkomsten en uitgaven 
komen op de exploitatie begroting te staan, baten en 
lasten lopen via de balans. Koers verschillen zijn 
baten of lasten. Als de koersen oplopen wordt de 
balanspost effecten verhoogd zonder dat er een 
aandeel of effect bijkomt. Evenzo werkt dat bij koers 
dalingen. Effecten worden daarom meestal tegen de 
verkrijgingskoers op de balans gezet.
Nu worden de koersstijgingen als baten in de 
exploitatie geboekt tevens er vanuit gaande dat de 
koersen tot en met 2017 blijven stijgen. Dat kan 
natuurlijk niet. Er kan wel elk jaar 125.000 begroot 
worden als besloten is ieder jaar voor 125.000 aan 
effecten te verkopen. Maar ik denk niet dat dat de 
bedoeling is. (Merenwijk/Jansen)

c Het stemt tot tevredenheid dat de meerjarenraming 
nagenoeg sluitend is. Het zou nog beter zijn om voor 
2017 een verschil van €5.000 weg te werken. Dit kan 
door het verhogen van de bezuinigings-inspanning of 
anderszins. De functie van het egalisatiefonds is met 
het toevoegen van de bezuinigingsinspanning 
overbodig geworden. Bovendien werkt het erg 
verwarrend.
Wellicht is door een misverstand de deelpost 
“Gerealiseerde koersverschil”(8630) bij het 
onderdeel “bijdragen levend” geld gekomen. 
Voorgesteld wordt om dat bij “Rentebaten en 
dividenden” onder te brengen. (LBG)

Het CvK heeft inmiddels toegezegd ‘gerealiseerd 
koersverschil’ niet onder het kopje ‘levend geld’ 
onder te brengen.

Het CvK heeft inmiddels toegezegd het 
egalisatiefonds te verwijderen.
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49 Aanvulling op bezuinigingsinspanning
Uit de meerjarenraming blijkt duidelijk dat de 
inkomsten uit “levend geld” fors dalen. De kosten 
voor pastoraat dalen eerst vanaf 2017. De 
bezuinigingen op niet pastorale uitgaven beginnen 
pas in 2016 en zijn beperkt van omvang. Bij een 
gezonde begroting en meerjaren-raming is sprake van 
het opvangen van minder inkomsten uit “levend 
geld” door primair bezuinigingen op niet pastorale 
uitgaven. Wij vragen daarom aandacht voor een 
aanvulling op de bezuinigingsinspanning in 2016 en 
2017, zodat we geen hypotheek meenemen naar de 
beleidsperiode na 2017. Zo nodig worden hiervoor 
financiële middelen beschikbaar gesteld in 2014 en 
2015 om noodzakelijke investeringen te doen. Er kan 
onder meer gedacht worden aan verdere 
automatisering van beheer en administratie. (LBG)

Dit is een voortdurend punt van aandacht in het CvK.

Tijdens de behandeling van de begroting 2014 in de 
AK zal dit worden besproken.

50 Overzichten
De meerjarenraming verdient in de presentatie naar 
buiten meer transparantie en vereenvoudiging. 
Bijgevoegde overzichten zijn gebruikt bij de 
gemeenteavond van de LBG. (LBG)

Met dank nemen we hiervan kennis.

51 Schenkingen, legaten, erfenissen
Schenkingen, legaten, erfenissen; Deze post wordt 
niet begroot. Maar ieder jaar zal er toch mutatie op 
deze post plaats vinden. Ook vind ik het vreemd dat 
in 2012 een negatief bedrag op deze post staat.
(Merenwijk/Jansen)

De post schenkingen, legaten en erfenissen wordt 
niet begroot omdat op voorhand niet is aan te geven 
of er schenkingen, legaten en erfenissen ten deel 
zullen vallen aan de PGL. Laat staan over de hoogte. 
In 2012 is een voorschot op een erfenis reeds 
overgemaakt naar een derde, terwijl de erfenis zelf 
nog niet was afgehandeld. Het positieve resultaat van 
deze erfenis zal in de jaarrekening 2013 zijn terug te 
vinden.

52 Beheerskosten
Tot slot vind ik de totale rente/bankkosten , met name 
de beheerskosten effecten wel erg hoog, maar daar 
heb ik zo verder geen inzicht in. (Merenwijk/Jansen)

De totale rente/bankkosten zijn reëel. De 
beheerskosten effecten bedragen ongeveer 1 à 2 
procent van de waarde van de effectenportefeuille. 


