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Inleiding

De afgelopen jaren heeft onze gemeente, als een kerk die onderweg is, nieuwe wegen
ingeslagen, zowel binnen onze gemeente als naar de samenleving.
Genoemd kunnen worden het opstellen van een visie, het herinrichten van de
Martinikerk, het bespreken van een landelijk visiedocument Kerk 2025, het oprichten
van een Pioniersplek in Angerlo, het organiseren van speciale vieringen/activiteiten voor
zowel onze gemeenteleden als voor niet-leden en het verhuren van onze gebouwen
voor het genereren van extra inkomsten.
Bij de uitvoering van diverse activiteiten is gebleken dat bij een teruglopend ledental, het
onvoldoende beroep kunnen doen op vrijwilligers, het wegblijven van gemeenteleden bij
vieringen/activiteiten en door het verslechteren van de financiële positie de toekomst
niet bepaald rooskleurig is en zelfs een faillissement dreigt!
Het bovengenoemde is besproken in de kerkenraadsvergaderingen van 26 november en
16 december 2019 (vastgelegd in de notulen) en leverde de onderstaande vragen op:
-Hoe zit het eigenlijk met het bestaansrecht van onze gemeente? Niet alleen een
financieel bestaansrecht maar ons bestaansrecht in de ruime zin van het woord.
-Waarom wilt u, wil jij, wil ik kerk zijn?
-Geven we elkaar de ruimte om oude dingen los te laten en nieuwe initiatieven te
ontplooien?
-Hoe zit het met onze inzet?
-Communiceren we transparant met elkaar?
Met daarbij de conclusie dat onze gemeente en de individuele gemeenteleden (ook) aan
zet zijn!
De kerkenraad heeft een onafhankelijke werkgroep ingesteld met als opdracht een
antwoord te vinden op bovenstaande vragen.
De volgende gemeenteleden, waaronder 3 kerkenraadsleden, hebben zitting genomen
in deze werkgroep: Ernst Boesveld, Kees Cevaal, Harm Harbers, Chris Kors, Beeuwe
Rozema, Anne Smeets, Anita Spanjer, Joke van Zijtveld, Ezrah van Zijtveld.
De geschetste problematiek is in augustus en september 2020 met de gemeente
gedeeld en daarbij is de gemeente om suggesties/oplossingen gevraagd (enquête,
gemeenteavond, vragenlijst). De gemeenteavond is gehouden op 16 september 2020 en
had als doel een basis te leggen voor de gewenste situatie.
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Gevolgde werkwijze

De werkgroep heeft de volgende aanpak gevolgd:
-het medio augustus informeren van alle gemeenteleden door het
bezorgen van een extra editie van Licht, incl. een enquête en vragenlijst;
-het verzoek aan de gemeenteleden, vooruitlopend op de gemeenteavond, voor 1
september de bijgesloten enquête digitaal (via de website van de kerk) in te vullen of de
papieren versie in te vullen en in te dienen;
-het houden van de gemeenteavond op 16 september;
-het invullen van een vragenlijst, na ieder pakkend praatje, door de aanwezigen op de
gemeenteavond;
-het invullen van de in Licht bijgesloten vragenlijst na de gehouden gemeenteavond,
ongeacht het wel/niet aanwezig zijn op de gemeenteavond, voor 23 september;
-opstellen eindrapportage met conclusies en aanbevelingen;
-het nagaan of een meerderheid achter de aanbevelingen staat;
-aanbieding van het eindrapport aan de kerkenraad.

Heeft onze gemeente nog bestaansrecht? Ja zeker, maar dan zullen toch op de korte
termijn een aantal ingrijpende besluiten dienen te worden genomen. Een extra
moeilijkheidsfactor is om de groep betrokken gemeenteleden op één lijn te krijgen en
om (meer) verbinding te krijgen met de grote groep gemeenteleden die op afstand een
meer of minder afwachtende houding aanneemt.

N.B.
De gemeenteavond stond in eerste instantie gepland voor 13 mei, maar is vanwege de
Coronacrisis uiteindelijk op 16 september gehouden.
Bij het opstellen van het onderhavig rapport incl. de conclusies en aanbevelingen zijn de 3 leden
van de werkgroep, die tevens lid van de kerkenraad zijn, niet meer betrokken om
belangenverstrengeling te voorkomen.
Bij de analyse van de ontvangen informatie is, voor wat betreft de personele inzet, naar functies
gekeken en niet naar de persoon of de huidige invulling van een functie.
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Resultaten
A)

Enquête

In totaal zijn 100 enquêtes, op een bestand van 762 leden (peildatum augustus 2020)
ingevuld, 60 digitaal en 40 schriftelijk. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de
enquête is 70 jaar (van de gemeenteleden 64 jaar).
De met de enquête verkregen informatie is in hoofdzaak weergegeven in bijlagen 1 t/m
3. In bijlagen 4 + 5 is informatie m.b.t. de enquêtevragen 14 en 17 opgenomen. Het
gehanteerde enquêteformulier staat in bijlage 6.

B)

Mondelinge opmerkingen na de pakkende praatjes (pitches/stellingen) op de
gemeenteavond

De op de gemeenteavond gemaakte mondelinge opmerkingen zijn ingedeeld naar
richting-discussie, inzet van vrijwilligers en versterken financiële positie en zijn
opgenomen in bijlagen 1t/m 3.
C)

Op/na de gemeenteavond ingevulde vragenlijsten n.a.v. de pakkende praatjes
(pitches/stellingen)
Er zijn 43 “rode “ formulieren ingevuld. De opmerkingen zijn letterlijk overgenomen.
Elk gedachtestreepje omvat alle antwoorden/opmerkingen die door de betrokken
persoon bij een pitch zijn opgeschreven. In een aantal gevallen zijn het aantekeningen
en komen overeen met uitspraken van de pitchers. Alle antwoorden/opmerkingen zijn
per pitch weergegeven in de bijlagen 1 t/m 3.
De reacties bij de eerste 4 pitches betreffen de richting-discussie. De reacties bij de 5e
pitch gaan over de inzet van vrijwilligers. De reacties bij de 6e en 7e pitch vallen onder
het versterken van de financiële positie.
A Richting-discussie
: 161 reacties (bestaan uit 1 of meer opmerkingen)
B Inzet van vrijwilligers
: 39 reacties (idem)
C Versterken financiële positie: 72 reacties (idem)
D)

Reacties op de drie hoofdvragen na de gemeenteavond

Het betreft totaal 22 ingevulde formulieren/reacties; de informatie is opgenomen in
bijlagen 1 t/m 3.

5

Conclusies en Aanbevelingen
Gezien het bovenstaande komt de werkgroep tot de volgende algemene opmerkingen:







Het gekozen onderwerp “Heeft onze gemeente nog bestaansrecht?” heeft veel
reacties losgemaakt; het is een onderwerp dat leeft;
Van de 762 gemeenteleden (peildatum augustus 2020) hebben 100 leden
deelgenomen aan de enquête (is een respons van 13 %). Ruim 60 leden hebben
de gemeenteavond bezocht, 43 vragenformulieren n.a.v. de pitches (“rode
kaarten”) zijn ingevuld en er zijn na de gemeenteavond 22 formulieren met
antwoorden op de drie hoofdvragen/reacties ingediend;
De gemaakte opmerkingen voeren in zijn algemeenheid terug naar een mening,
een oneliner, verschillende inzichten, ervaringsfeiten zonder een verdere
onderbouwing; ook zijn de meningen/opmerkingen vaak tegengesteld. Tevens
zijn er een aantal meer uitgewerkte reacties binnengekomen;
Om tot goede besluitvorming te komen zal het een en ander verder moeten
worden uitgediept.

De werkgroep trekt op basis van de verkregen informatie de volgende conclusies en
doet enkele aanbevelingen. (De conclusies en aanbevelingen zijn, voordat het
eindrapport is afgerond, persoonlijk bij alle gemeenteleden bezorgd; de 12
binnengekomen reacties zijn aangeboden aan de kerkenraad).

I

Richting-discussie

Conclusies
-Meerdere keren wordt aangedrongen op meer visie ten aanzien van de richting. Ook als
basis voor het vinden van vrijwilligers;
-Enkele aspecten die meer dan eens worden genoemd zijn Pastoraat, betrokkenheid,
kerntaken/corebusiness, aandacht voor de vrijwilligers;
-Ook wordt de Bijbel als bron en de Bijbel als leidraad belangrijk gevonden;
-Het actief zijn naar of in de samenleving wordt door de gemeenteleden op
verschillende manieren uitgelegd. Dit varieert van beschikbaar zijn, uitstralen, meedoen
met of het zelf organiseren van (nog meer) maatschappelijke acties dichtbij en ver weg.
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Aanbevelingen
-Houd de te ruim geformuleerde missie in het visierapport 2009 opnieuw tegen het licht.
De huidige missie is te breed interpreteerbaar. Zorg dat de missie kernachtig laat zien
waar u voor staat;
-Actualiseer in een kort overzicht de gemeentevisie uit 2009 en de aanvulling/wijziging
daarop uit 2015, i.v.m. Kerk 2025. Gebruik hiervoor alle informatie die beschikbaar is
gekomen op en rondom de gemeenteavond. Genoemd kunnen worden onder andere
de resultaten van de enquête over sfeer, betrokkenheid, feedback van personen buiten
onze gemeente, Pastoraat, het midden in de samenleving staan, het aansluiting zoeken
bij een federatie van buurgemeenten;
-Maak keuzes zo dat er substantieel extra personele ruimte komt voor Pastoraat, als
speerpunt herkenbaar wordt en dat er één aanspreekpunt komt;
-Zet ook de ervaring in die is opgedaan met de oecumenische online-vieringen en met
onze eigen online-vieringen, zodat ook online-activiteiten een rol krijgen binnen onze
gemeente. Denk hierbij aan diverse technische hulpmiddelen en aan een uitnodigende
en actuele website.

II

Inzet van vrijwilligers

Conclusies
-Diverse keren wordt genoemd dat vrijwilligers actief en persoonlijk moeten worden
benaderd om de slaagkans te vergroten. Goede begeleiding is zeer gewenst. Maak de
taken niet te groot, werk in projectvorm met een begin en een eind, hapklare brokken,
werk b.v. met een duobaan en stage lopen;
-Goede communicatie binnen de gemeente en naar buiten is belangrijk;
-Het zoeken van vrijwilligers dient zowel binnen als buiten de gemeente plaats te vinden.

Aanbevelingen
-Stel prioriteiten en communiceer deze;
-Maak als kerkenraad heldere afspraken over het (laten) coachen van vrijwilligers en
over de belasting van vrijwilligers op basis van de gemaakte opmerkingen en de gedane
suggesties;
- Zorg voor personele versterking:
 een al of niet betaalde vrijwilligerscoördinator (voor minimaal 2 dagdelen/week)
 een vrijwilliger coördinatie communicatie (1 dagdeel per week)
 een coördinator externe contacten (1 dagdeel per week);
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benoem 3-4 coaches voor de groep vrijwilligers

-Zoek, door middel van een persoonsgerichte benadering en voor beschreven taken,
vrijwilligers van binnen en van buiten de gemeente met hulp van de
vrijwilligerscoördinator;
-Gebruik de beschikbare gedrukte en digitale media, b.v. de Regiobode, de social media,
de dagbladen voor het aantrekken van vrijwilligers;

III

Versterken financiële positie

Genereren van extra inkomsten
Conclusies
-Als de Martinikerk het hele jaar open is en meer uren per dag, dan komen er meer
bezoekers en daarmee komt er meer geld binnen;
-Om de verhuurinkomsten te vergroten wordt aangedrongen om het verhuur te
professionaliseren en/of het beheer van de Martinikerk en de Galluskerk te
professionaliseren (investeren/betaalde krachten);
-Ook wordt genoemd om te werken met arrangementen, grotere evenementen en meer
concerten, samenwerken met b.v. de VVV;
-Er wordt een netwerkrol toegedicht aan de predikant en gedacht aan een muzikale rol
van de cantororganist om de verhuurinkomsten te vergroten;
-De belasting van vrijwilligers in relatie met (extra) verhuur wordt als groot ervaren.

Aanbevelingen
-De kerkenraad verzoekt nadrukkelijk aan Stibema, aan de Gallusstichting en aan de
stichting Monumentaal Walckerorgel om binnen 2 maanden met een actieplan te
komen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de Rapportage bezuinigingen uit
2016 en het in 2017 door de kerkenraad vastgestelde Plan van aanpak geldwerving
langere termijn. Geef daarbij aan dat alle suggesties, opmerkingen die zijn ontvangen op
en rondom de gemeenteavond op hun waarde worden bekeken om te dienen als input
voor het maken van het actieplan met een looptijd t/m 2023.
In het actieplan dienen eveneens de verwachte netto-inkomsten t/m 2023 voor de PGAD
te worden vermeld;
-Initieer meer samenwerking tussen Stibema, de Gallusstichting en de stichting
Monumentaal Walckerorgel;
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-Onderzoek op de korte termijn uw contracten met Stibema, de Gallusstichting en de
stichting Monumentaal Walckerorgel of er mogelijkheden zijn om tot een heroverweging
van de bestaande contracten te komen met als inzet een meer resultaatgerichte
verplichting jegens de PGAD;
-Maak op termijn, uit een oogpunt van professionalisering/commercialisering van het
verhuur, van de Verhuur - en Exploitatiecommissie (VEC) een eigen stichting waarin alle
commerciële activiteiten worden verenigd en verder worden gestructureerd; de drie
bovengenoemde stichtingen gaan terug naar de corebusiness.

Bezuinigingsmogelijkheden

Conclusies
-Als middel voor bezuiniging wordt veelvuldig de verkoop van bezit (onderhoudskosten)
of de bezuiniging op personele kosten genoemd. Ook wordt genoemd de verkoop van
bezit om de tekorten te financieren;
-Over het wel/niet verkopen van Martinikerk en/of Galluskerk zijn de meningen
verdeeld;
-Voor bezuinigen op predikant en/of cantororganist is momenteel onvoldoende
draagvlak.
De meer financieel ingestelde mensen zijn een voorstander van bezuinigen op predikant
en/of cantororganist omdat dit de grootste kostenbesparing per jaar oplevert.
Bij een deel van de gemeente is de vrees dat het hart uit de gemeente wordt gehaald bij
bezuiniging op predikant en cantororganist;
-Pastoraat wordt vaak genoemd om meer tijd en aandacht aan te besteden; door
structureel teruglopend ledental kan b.v. de predikant meer tijd besteden aan Pastoraat;
-In de enquête wordt door 50 % aangegeven dat het Pastoraat ook in de toekomst
toereikende financiële middelen moet hebben, desnoods ten koste van het
onderhoud/exploitatie van de twee kerkgebouwen;
-Er wordt een grotere financiële rol toegedicht aan de gemeente Doesburg,
ondernemers en haar inwoners daar zij de Martinikerk als gebouw onmisbaar/heel
belangrijk vinden;
-De mogelijke samenwerking met buurgemeenten wordt genoemd om onder andere
kosten te besparen;
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-Is de PGAD-gemeente wel overdraagbaar is aan een volgende generatie (is die er wel?).
Wordt het niet eens tijd om je als eigenaar van het gebouw te gaan oriënteren voordat,
uit financiële nood, een ontwikkelaar dit gaat doen.
Aanbevelingen
-Verkoop van bezit, enkel op het moment dat een tekort aan liquide middelen dat
afdwingt;
-Brand en Stormverzekering terugbrengen naar maximaal eigen risico. En informeer
overige belanghebbenden als de gemeenten Doesburg en Zevenaar dat dit besluit
genomen wordt op grond van onze beperkte financiële draagkracht en dat we open
staan voor financiële ondersteuning ter zake;
-Onderzoek de mogelijkheid van het opwekken en/of benutten van zonneenergie door de twee kerkgebouwen;
-Laat een verkenning doen door één of meer marktpartijen met het oog op eventuele
afstoting van de Martinikerk en/of Galluskerk in de verdere toekomst;
-Onderzoek de financiële voordelen van meer samenwerking met buurgemeenten;
-Vul bij het ontstaan van een vacature de predikantsplaats parttime in. Volgens de
huidige kerkelijke regelgeving heeft onze gemeente recht op 0,5 - 0,6 formatieplaats;
-Detacheer nu de predikant voor 40%, vooruitlopend op een mogelijke toekomstige
vacature. Gebruik de opbrengst van de detachering voor het verlagen van het tekort,
voor het inzetten van een pastoraal medewerker en een vrijwilligercoördinator;
-Onderzoek het nut en de noodzaak van de inzet van het Walckerorgel bij vieringen. Het
buiten gebruik stellen van het Walckerorgel zorgt voor aanzienlijke besparingen op de
kosten van de cantororganist;
-Onderzoek de mogelijkheid om de dienstbetrekking van de cantororganist onder te
brengen bij de stichting Monumentaal Walckerorgel, waarbij de cantororganist op
huurbasis voor de vieringen PGAD kan worden ingezet;
-Een kritische blik naar het huidige aantal uren in het contract van de cantororganist om
het aantal uren terug te brengen.
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Bijlagen
Pag. 12
Pag. 39
Pag. 48
Pag. 65
Pag. 72
Pag. 78

Bijlage 1 - Informatie richting-discussie (I)
Bijlage 2 - Informatie inzet van vrijwilligers (II)
Bijlage 3 - Informatie versterken financiële positie (III)
Bijlage 4- Genoemde blinde vlekken bij enquêtevraag 14
Bijlage 5 - Gemaakte op- of aanmerkingen bij enquêtevraag 17
Bijlage 6 - Enquêteformulier

Toelichting
De in bijlagen 1 t/m 3 opgenomen informatie is afkomstig van:
-de gehouden enquête
-mondelinge opmerkingen na de pakkende praatjes (pitches/stellingen) op de
gemeenteavond
-op/na de gemeenteavond ingevulde vragenlijsten n.a.v. de pakkende praatjes
(pitches/stellingen)
-reacties op de drie hoofdvragen na de gemeenteavond
De informatie is in 3 blokken gerubriceerd:
I richting-discussie
II inzet van vrijwilligers
III versterken financiële positie met daarbij een onderverdeling genereren van
extra inkomsten en bezuinigingsmogelijkheden
De antwoorden in de enquête op vraag 14 (blinde vlekken) en op vraag 17 (op- en
aanmerkingen) zijn separaat in bijlagen 4 en 5 opgenomen.
In bijlage 6 staat het gebruikte enquêteformulier.
Enquêtevraag 9 of de kerkenraad de juiste keuzes heeft gemaakt met oog op het door
de gemeente aangenomen beleid (Kerk 2025) is niet goed begrepen en is zeer weinig
ingevuld. De antwoorden zijn niet verder meegenomen in de uitslag van de enquête.
Enquêtevraag 13 om de begroting voor de middellange termijn volledig sluitend te
krijgen, is een combinatievraag en qua vraagstelling begrijpelijk. Omdat extra verhuur of
het afstoten van gebouwen te weinig oplevert, is gekozen voor een combinatie met
personele bezuiniging. De beantwoording heeft echter diverse mensen hoofdbrekens
bezorgd. In feite wordt er één antwoord verwacht op 2 vragen.
De vraag is nu welke waarde er gehecht moet worden aan de antwoorden op vraag 13.
De antwoorden zijn niet meegenomen in het trekken van conclusies.
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Bijlage 1

Informatie richting-discussie (I)

I Richting-discussie; uitslag enquête
-Het gemiddelde gegeven cijfer voor de algehele sfeer binnen onze gemeente is 6,8 en
voor de eigen persoonlijke betrokkenheid binnen onze gemeente is het cijfer 6,7.
-30 % resp. 70 % denkt dat mensen van buiten onze gemeente overwegend positief,
resp. neutraal tegen de PGAD aankijken.
-70 % geeft aan dat feedback van personen buiten onze gemeente mag meebepalen
welke koers we varen met het oog op Kerk 2025. 30 % vindt van niet.

Enkele gemaakte opmerkingen:
“ Ik vind dat we dat zelf moeten bepalen, maar we kunnen natuurlijk wel luisteren en
eventueel meenemen. Maar deze personen bepalen het niet.”
“De kerk hoort er voor iedereen te zijn en onze kerk is een monument van Doesburg.”
“Je kunt extern raadplegen en mee laten wegen, maar de uiteindelijke beslissing ligt
intern.”

-90 % vindt dat onze kerk midden in de samenleving hoort te staan en daarom ook
buiten het gebouw aanwezig moet zijn. 10% vindt dat niet.

Enkele gemaakte opmerkingen:
“Zou vraag met ja willen beantwoorden, maar de situatie is nu eenmaal zo dat je als kerk
nu voor jezelf moet kiezen om voor je kerkgemeenschap te gaan.”
“Anders komen we op een eiland waar we niet willen zitten.”
“Wie gaat dat doen? Nog meer taken…”
“Kerk zijn eindigt niet bij je eigen muren.”
-Enkele antwoorden op de vraag waar de “blinde vlekken” binnen onze gemeente zitten:

“Het kosten wat kost vasthouden aan de Martinikerk die niet meer te betalen is. Ga
nuchter en zakelijk denken en Pastoraat voorop stellen.”
“De onkerkelijkheid zal alleen maar toenemen. Hier is te laat op ingespeeld. Blinde vlek
is lange termijn visie.”
“Oud denken, vasthouden aan vroeger was alles beter en zoals het vroeger was”
“Oprecht omkijken naar elkaar.”
-Aansluiting zoeken bij de in onze regio te vormen federatie tussen buurgemeentes
vindt: 42 % zeer belangrijk, 38 % belangrijk, 13% misschien belangrijk, niet ingevuld 6 %
en niet nodig 1 %
I Richting-discussie; gemaakte opmerkingen bij vraag 4 enquête
-We staan toch midden in de samenleving? Wie denkt dat alleen hij/zij zelf de wijsheid
in pacht heeft, is niet goed bezig.
-Meer personen, ook buiten onze kerkelijke gemeente, zal nodig zijn.
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-Je hebt iedere hand/mening nodig.
-Ik vind dat de eigen gemeenteleden bepalen welke koers we varen.
-Uit die feedback kunnen wellicht ook vrijwilligers geworven worden voor b.v. de
bazaar, kerkrondleiding, verhuur gebouwen etc. etc.
-Ik vind dat we dat zelf moeten bepalen, maar we kunnen natuurlijk wel luisteren en
eventueel meenemen maar deze personen bepalen het niet.
-Ja, toekomstbestendiger bereik in de maatschappij betekent luisteren naar de
maatschappij.
-Waarom meebepalen? De koers? Een mening/suggestie lijkt ons prima, dat wel.
-Mits zij zich verdiept hebben in onze missie en doelstellingen.
-Als anderen serieus geïnteresseerd en betrokken zijn bij (het werk van) de PGAD
mogen ze van mij meebepalen. PGAD is geen 'club van ons', maar een deel van de
samenleving met al haar pluriformiteit.
-Omdat je als kerk midden in de maatschappij wilt staan.
-Het lijkt mij goed om feedback mee te nemen in de afweging hoe wij als gemeente
overkomen bij anderen zonder daarin onze eigenheid te verliezen.
-Met een frisse blik.
-Advies van buitenaf is zeer welkom in onzekere tijden van voortbestaan.
-Als ze/we positief zijn t.n.v. plichten en vrijwilligerswerk.
-Wat betekent 'feedback'? Wij oude mensen kennen dit niet.
-Omdat mijns inziens de kerk als hoofdbestemming toch een huis van gebed en
bezinning en bezieling is voor hen die geloven. En niet een Evenementeninstelling
moet worden.
-We kunnen misschien van buren nog iets leren en delen.
-Als het gaat om meer samenwerking met andere kerkelijke gemeenten (als bijv. in de
coronatijd).
-De kerk is ook een bedrijf dat gebruik kan maken of gebruik moet maken van
deskundige externe adviseurs.
-De kerk hoort er voor iedereen te zijn en onze kerk is een monument van Doesburg.
-Anderen hebben soms een goede visie.
-Niet mee beslissen, maar wel rekening mee houden.
-Buitenstaanders hebben vaak een betere kijk op het geheel.
-Ja, als het goede ideeën zijn, waar de gemeente iets aan heeft.
-Ja, i.v.m. de door de kerk georganiseerde activiteiten, die zeker ook voor mensen
buiten de kerkelijke gemeente van belang zijn.
-Wanneer er binnen de kerkgemeenschap een probleem is, moet dat daar opgelost
worden. De koers moet de kerk bepalen, kerkmensen. Anders geef je alles uit handen.
Onze waarden gaan dan verloren.
-De koers moet de kerkelijke gemeente bepalen. Anders geef je alles uit handen en
gaan onze oorspronkelijke waarden verloren.
-Een positieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld!
-Een kerk/-gemeenschap is er voor iedereen dus ook voor mensen buiten de kerk.
-Wat betekent feedback in het Nederlands precies?
-Voor het geval de je de buitenwacht meer wilt betrekken, pastoraal, financieel of
organisatorisch, zul je ze op de één of andere manier toch erbij moeten betrekken en
dan dien je rekening met hun mening te houden.
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-Niet meebeslissen, maar als je ook naar buiten de kerk je boodschap wilt brengen en
inkomsten van buiten nodig hebt, mag je zeker rekening houden met de ideeën van
buiten.
-Met zo weinig mensen (veel daarvan op leeftijd) kunnen we niet meer zonder hulp van
'buiten':
1. Omdat veel personen in de afgelopen decennia om uiteenlopende redenen de
gemeente hebben verlaten
2. Die personen ook deel uit maken van de wereld om ons heen.
-Kerk is van en voor leden (=kerkgemeenschap). Buitenstaanders kunnen adviseren
maar niet meebepalen.
-Daar zijn de gemeenteleden mans genoeg voor
-Het kan geen kwaad om andere meningen en suggesties mee te laten wegen in de
beslissing.
-Juist Kerk 2025 kijkt naar buiten. We zijn op zoek naar verbinding, verbreding en
draagvlak van juist mensen buiten onze gemeente.
-Het is belangrijk om te weten wat mensen van 'de kerk' verwachten. Dan kun je beter
inspelen op de behoeften die er zijn.
-Het is onze opdracht om uit te reiken naar anderen, naar buiten gericht zijn, hun stem
is dan ook belangrijk als ze daarmee deelgenoot worden van onze gemeente door mee
te doen. Niet alleen maar woorden, ook daden.
-Meebepalen door mensen van buiten gaat te ver. Luisteren naar wat 'anderen' over
ons zeggen natuurlijk wel. Maar het is belangrijker vanuit ons zelfbewustzijn, ons
'Godsbewustzijn' te denken en doen.
-Dit houdt ons een spiegel voor en we kunnen er ons voordeel mee doen oftewel van
leren.
-Denk dat het goed is om altijd anderen te betrekken. Zo krijg je een frisse blik op
bepaalde onderwerpen, denk dat dat nooit kwaad kan.
-Ruimere blik kan helpen!
-Verhouding maximaal 30-70; de Martinikerk is ook van alle Doesburgers en in een tijd
van secularisatie kunnen geïnteresseerde buitenstaanders een waardevolle bijdrage
aan de discussie leveren.
-Ik heb ja ingevuld maar zou ook nee kunnen invullen. Ik bedoel dat de kerk een eigen
christelijke instelling moet behouden die weleens tegen de opvattingen en feedback
van anderen buiten de gemeente kan indruisen.
-De vraagstelling vind ik niet helder. Uiteraard kunnen mensen buiten de gemeente
ook mede de koers bepalen - invloed hebben - indien ze er op de een of andere manier
bij betrokken zijn, interesse hebben. Niet als het volslagen buiten hun interessesfeer
ligt; dan heb je er niets aan.
-Met name waar het zaken betreffen op maatschappelijk / cultureel niveau.
-Ik kies voor ja omdat de buitenwacht ons soms een spiegel voor kan houden. Alleen
kan ze natuurlijk uiteindelijk niet het beleid van de kerk bepalen.
-Dat levert een frisse kijk op, waar we van kunnen leren en geeft inzicht hoe de
buitenwereld de kerk ziet.
-Ja, je bent zeker óók kerk ter wille van de samenleving. Dus neem de geluiden uit die
samenleving over de kerk dan ook serieus.
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-Ja, adviezen en feedback van buiten de gemeente is natuurlijk prima. Echter de
besluitvorming hoort m.i. wel thuis bij de gemeente.
-Ja, ook mensen van buiten de kerkgemeenschap mogen wel een reactie geven. Niet
direct meebeslissen.
-Is ongelooflijk belangrijk om signalen buiten de gemeente op te vangen en mee te
nemen in de toekomstverwachtingen.
-Als we een open gemeente willen zijn en maatschappijgericht willen denken, is
feedback van personen buiten onze gemeente zeker belangrijk.
-Je kunt extern raadplegen en het mee laten wegen, de uiteindelijke beslissing ligt
intern.
-Inbreng van 'buiten' kan nooit kwaad; kan goede ideeën opleveren; er wordt
meegedacht.
- Enige terughoudendheid over wat met meebepalen wordt bedoeld: welke koers we
willen varen bepaalt uiteindelijk de PGAD zelf. Maar invloed uitoefenen, suggesties
aandragen, kenbaar maken wat de relevantie van de kerk is resp. moet zijn als
maatschappelijke organisatie en pleitbezorger van de boodschap van Christus is prima,
want de kerk is er immers niet alleen voor zichzelf maar moet een baken zijn voor
iedereen die zoekt naar geborgenheid, geloof, hoop en liefde. Bovendien: als de kerk
zich uitspreekt over maatschappelijke misstanden mag de maatschappij zich uiteraard
ook kritisch over het optreden van de kerk uitlaten.
-Hopelijk positieve inbreng en medewerking in de vorm van vrijwilligerswerk. Misschien
kunnen we ons ook spiegelen aan hun ideeën/zienswijze betreffende de Martinikerk.
-Ik denk dat de gemeente te lang dezelfde conservatieve koers heeft gevaren.
-Hoe meer mensen betrokken worden, hoe beter.
-Ondanks de blik naar buiten gericht (naast het maatschappelijk debat ), meen ik toch
dat dit specifiek mensen van de kerkelijke gemeente aangaat!
-Onze gemeente kijkt toch ook naar buiten?
-We staan midden in de maatschappij, dus is de feedback van anderen belangrijk voor
onze richting.
-Het is altijd goed om door iemand van buiten een spiegel voor gehouden te krijgen.
Het is dan aan de leden van de gemeente om te beoordelen of hier in mee gegaan kan
worden.
-In de spiegel van anderen kijken is belangrijk. De gemeente is er niet alleen voor de
leden. Wel belangrijk om een diverse groep van buiten de kerk mee te laten denken.
Open gemeente zijn betekent ook open zijn voor kritische meedenkers.
-Koers is een zaak van de eigen gemeente; advies van mensen van buitenaf kan
natuurlijk wel worden meegenomen.
-Personen van buiten hebben soms ideeën die niet gezien worden.
-Omdat de mensen buiten de betrokken gemeenteleden suggesties en adviezen geven,
zonder dat ze de geschiedenis en de emoties van "ons kerkleven" kennen.
-Het is goed om de mening te horen van buitenstaanders.
-Mogelijk meer ideeën. Alleen als de koers ligt binnen de door de gemeente gestelde
overeenkomende voorwaarden.
-Anders wordt het wel een heel klein kringetje.
-Mensen van buiten hebben wellicht net een ander perspectief en heeft geen last van
historisch gegroeide gewoontes.
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-Onze gemeente maakt als kerk deel uit van de samenleving.
-Samenleving is een belangrijke pijler.
-Ook de "buitenwereld" kan met heldere ideeën komen.
-Door ook mensen van buiten af te betrekken, ga je wellicht een grotere/meer diverse
gemeente vormen.
-Wat mij betreft zijn de gemeenteleden de bepalende factor in het bepalen van haar
koers. Dat gemeenteleden rekening houden met de omgeving bij hun eigen keuzes kan
dus wel, maar de omgeving bepaalt wat mij betreft niet voor/over de gemeente.
-Een christelijke gemeenschap is er voor de samenleving. Om de verbondenheid met
de samenleving te voeden is feedback van buiten de gemeente waardevol. Mits
iemand niet reageert van uit frustraties of jeugdtrauma's met de kerk.
I Richting-discussie; gemaakte opmerkingen bij vraag 8 enquête
-Kerk zijn doe je als mensen samen. Aandacht voor elkaar, omzien, helpen. Gebouw is
een hulpmiddel.
-Iedereen is één ongeacht geloof (overtuiging).
-Ik vind dit een moeilijke vraag waar ik geen antwoord op heb.
-Daarmee zou n.m.m. bij vraag 3 neutraal kunnen wijzigen in overwegend positief.
-Wie gaat dat doen? Nog meer taken….
-Vraag of 'de kerk' naar buiten moet treden (ter discussie stellen) of mensen
stimuleert/faciliteert om dat zelf te doen. Wat is haalbaar voor onze gemeente?
Omzien naar en inspireren van elkaar gaat vooraf aan anderen welkom heten. De
boodschap van Gods liefde die we uitdragen wordt op straat eerder gevonden/door
meer mensen gevonden dan in de kerk.
-Vertegenwoordigd in organisaties van bijv. de gemeente Doesburg, lijkt ons heel
zinnig of in maatschappelijke zorg, maar dat is heel moeilijk hoor, je overschat zo gauw
je eigen rol. Deskundigheid is belangrijk, dus wel proberen als we daar mensen voor
beschikbaar hebben.
-Het is niet alleen de kerk die in de samenleving staat, maar zeker ook het grote
verhaal wat veel voor mensen kan betekenen en nog steeds érg actueel is.
-We hebben een rol zowel in diaconale, pastorale als evangelische zin.
-Zie vraag 4.
-Je moet je als kerk laten zien, anders kennen buitenstaanders je niet. Betrokken zijn bij
maatschappelijke onderwerpen.
-Als gemeentelid sta je altijd al in de samenleving. Daarnaast kun je samen als
gemeenteleden of met anderen in de samenleving een activiteit opzetten of uitwerken.
-Het gebouw is secundair, pastoraat en omzien naar elkaar prioriteit 1!!
-Dan blijf je aandacht trekken.
-Nee, dat kan ik niet.
-Mensen van buiten de kerk moeten aan ons kunnen zien dat het wat doet erbij te
horen.
-Persoonlijk vind ik de al genoemde activiteiten van onze kerk, zoals vieringen en
'gedachtenissen', Koffie- en Aandachtschenkerij etc. etc. etc. al voldoende! En óók nog
de uitzending van gemeenteleden naar hulpbehoevende verre buitenlanders, voor
hulp aldáár...
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-Kerk zijn eindigt niet bij de eigen muren.
-De samenleving zijn wij (ook).
-Op 4 mei en bij herdenken moet(en) de dominee(s) in toga, met ongeveer 1 of 2,
zichtbaar aanwezig zijn, met krans-/bloemlegging. Op (feest)markt met kraam
aanwezig zijn, ontworpen door vakbekwame etaleur.
-De kerk is een onderdeel van de samenleving.
-Er staat een kern en dat is het. Meer activiteiten er omheen organiseren. Bv. een
jongerendag organiseren op de parkeerplaats. Maak er een jongerencamping van voor
een dag.
-Wij hebben toch een boodschap buiten uit te dragen!
-Het is vooral bedoeld voor kerkmensen die financieel bijdragen.
-De kerk moet open (samen!) naar buiten zijn, en dus ook activiteiten naar buiten
ontwikkelen.
-Mensen zouden jaloers moeten zijn op de mensen van de kerk en erbij willen horen.
-Mensen van de kerk zouden moeten uitstralen dat mensen erbij willen horen.
-Op een positieve manier!
-Het is de essentie van 'het kerkzijn'.
-Omdat het om mensen gaat.
-Wiedes, de samenleving speelt zich voornamelijk af buiten het gebouw.
-Zonder 'buiten' kunnen we niet. Heb al een paar keer de suggestie gedaan zo veel
mogelijk Doesburgers om een vaste donatie te vragen voor het onderhoud van de
kerk: ook hun kerk. Want zonder deze kerk is Doesburg 'Doesburg' niet meer.
-Om te voorkomen dat er een sekte ontstaat en omdat zeker een kerkganger, niet
zonder "de ander" kan.
-Zou vraag met ja willen antwoorden maar de situatie is nu eenmaal zo dat je als
kerkgemeenschap nu voor jezelf moet kiezen om voor je kerkgemeenschap te gaan.
Dus nu kiezen voor jezelf (niet bepaald de christelijke gedachte maar het moet).
-Kerk en maatschappij zijn twee afzonderlijke grootheden. Geloof is individueel en in
de huidige samenleving kan en mag je die niet aan anderen opdringen. Je kunt alleen
anderen uitnodigen en proberen te interesseren.
-Hierdoor kan er meer wederzijds begrip "gekweekt" worden.
-Kerk-zijn is niet afhankelijk van een gebouw. Het gebouw is handig voor samenkomen
en samenkomst en de zondagse viering. De kerk als gebouw is een gebruiksvoorwerp,
deze moet je gebruiken en inzetten daar waar kan.
-Diaconaat is het hart van de kerk. Dat betekent dat de kerk naar buiten gericht is.
-Anders kun je je geen kerk noemen vind ik, alleen kerk zijn voor jezelf heeft voor mij
niets te maken met het volgen van Jezus.
-De gemeenteleden zijn vanzelf op allerlei plaatsen en in allerlei verbanden aanwezig.
Kunnen we het besef bij onszelf en elkaar versterken dat we in allerlei omstandigheden
aanwezig zijn als leden van deze gemeente? Dat is toch deel van onze persoonlijke
identiteit. Dus niet als gemeente zelf allerlei eigen groepen en initiatieven willen
nastreven.
-Als de kerk alleen maar binnen het gebouw blijft sluit het zich af van de samenleving.
Door buiten het gebouw aanwezig te zijn, kun je anderen meer betrekken bij het kerk
zijn.
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-Kerk is onderdeel van de samenleving; de samenleving bevindt zich óók binnen de
kerk (gemeenteleden!).
-Onder een groot voorbehoud; als de zaakjes intern niet op orde zijn zoals in AngerloDoesburg heeft het weinig nut naar buiten te treden.
-Om aanhang te creëren.
-Er zijn zoveel "samenlevingen". Ik bedoel kringen. Als je een volkstuin hebt zit daar ook
veel omheen. Als je kinderen op een middelbare school zitten, zit daar ook het e.e.a.
omheen. Ouderenzorg is ook van plaatselijk naar regionaal naar landelijk. Als je aan
iets begint, ontdek je pas hoeveel kringen eromheen zitten waar je aan mee kunt doen,
kunt verschijnen. Overal horen bladen bij en cursussen etc. Wat is de samenleving in
deze vraag? Doesburgse en Angerlose verenigingen, muziekkorpsen, hobby’s etc.
Landelijke acties? Wereldwijd strijden voor gerechtigheid, honger wegnemen,
duurzaamheid? Ieder kerklid kiest waar hij of zij mee bezig is. Strijd voor gerechtigheid
en voor vrede krijgt aandacht van de kerken.
-Geloof uitdragen kun je ook buiten de kerk.
-Ik kies voor ja, omdat de kerk ook betrokken moet zijn bij het algemeen welzijn van
alle mensen. Ik denk aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, e.d. Door
bezuinigingen kunnen mensen in problemen komen en kan de kerk misschien iets
doen in de vorm van gaan praten met de gemeente of anderszins hulp bieden.
-Probeer zo veel mogelijk aan te sluiten bij andere initiatieven en samen te werken met
andere religieuze c.q. kerkelijke organisaties; ook in de regio.
-Ik vind de vraag niet goed. Lijkt te veel op vraag 4. Ik vind wel, dat de kerk zich in de
samenleving ter plaatse laat zien (zie ook de voorbeelden op pag.8 van "Licht")
-De kerkgemeenschap is er voor iedereen! Hetgeen je gelooft ook in de maatschappij
uitdragen vind ik belangrijk. Juist buiten de kerk is vaak veel werk te doen en kunnen
mooie initiatieven en contacten ontstaan. (De kerkgemeenschap moet geen naar
binnen gericht clubje zijn).
-Bij de kerk is iedereen welkom. De Martinikerk in het centrum van Doesburg heeft
zo'n prominente plek in de stad, daar moet iedereen naar binnen kunnen.
-Kom terug op de vorige vraag, meer pr. kan meer mensen aantrekken om ook iets te
doen.
-Door buiten het gebouw aanwezig te zijn, krijgen mensen een beter en positiever
beeld van de kerk. De kerk is meer dan alleen de Zondagsdienst.
-Het is ja en nee, we krijgen de indruk dat buiten het gebouw, is dit de kerk?, voor
sommigen wel eens te aantrekkelijk is.
-Altijd goed om je mening en zienswijze te laten horen.
-Wanneer onrecht, misstanden, racisme, onderdrukking, homofobie, de afgrijselijke
situatie waarin mensen soms moeten 'leven' en noem maar op je als kerkgenootschap
aan het hart gaan, blijf je niet onverschillig wegkijken of houd je je mond, maar steek je
de handen uit de mouwen, demonstreer je, schrijf je petities, steun je gelijkgestemde
maatschappelijke organisaties (Amnesty, Rode Kruis, Kerk in Actie). Ook zo hoort een
ware kerk zich als organisatie te presenteren, geïnspireerd door de boodschap van
Christus.
-De Martinikerk is een groot monumentaal gebouw dat in de wijde omtrek te zien is en
ook te horen in Doesburg zelf. Steeds meer rouw- en trouwdiensten ook van buiten
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onze kerkelijke gemeente vinden er plaats. Bij een evenement als de Kerstmarkt, de
Hanzefeesten, de City-Run, een modeshow staat de kerk midden in de samenleving en
trekt de kerk heel veel bezoekers, dat is alleen maar positief!
-Er moeten veel meer mensen in de kerk komen die kunnen genieten van deze
prachtige kerk. Te lang is de kerk gesloten geweest.
-Een kerk die niet midden in de samenleving staat, trekt nauwelijks nieuwe mensen
aan en zal onbekend raken.
-Kerken maken deel uit van de samenleving, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.
Moet geen in zich zelf gekeerd clubje zijn!
-Binnen is het stoffig.
-Geloven gaat niet alleen om gelovigen, maar juist moet je laten zien waar je voor staat
buiten de kerkmuren.
-Ja, mits. Het moet vooral niet opdringerig zijn. Het mag zeker wel zichtbaar zijn.
-Fundamenteel voor kerk zijn. Niet gezelligheid als het allerbelangrijkste, maar
engagement met de plek waar je woont en kerk bent. Proberen samen leven te
concretiseren.
-Als wijzelf in de samenleving staan, moeten we dat als kerkelijke gemeente ook doen.
-Omdat religieus en sociaal contact in elkaars verlengde liggen en niet aparte of
tegengestelde stromingen zijn..
-De kerk is voor alle Doesburgers van belang, een middelpunt!
-Een naar binnen gerichte kerk/gemeente heeft geen toekomst. Geef een positieve
uitstraling omtrent bv. maatschappelijke activiteiten. Er is moed voor nodig om dat op
straat te willen uitvoeren!!!!!!
-Anders komen we op een eiland waar we niet willen zijn.
-We moeten er zijn voor de armen in onze eigen en de burgerlijke gemeente. 400 arme
kinderen in de gemeente Doesburg! En ja eigenlijk zouden we ook iets actiefs voor
vluchtelingen moeten doen, maar we kunnen met zo weinig vrijwilligers niet alles. En er
is een actieve groep vluchtelingenwerk. Dubbelop hoeft ook niet.
-Onze kerk dient een voorbeeld voor de samenleving te zijn in woorden en in daden.
-Omdat geloven/kerk zijn ook op je naaste gericht is die mogelijk geen binding heeft
met de kerk.
-Zichtbaar zijn bij evenementen / samen zijn op een wijze die daar bij past, dus
proberen mee te gaan in de gedachtegang van de mensen en ook begrip te hebben
voor hun manier van denken.
-Kerk zijn /geloven is meer dan aanwezigheid in het gebouw. Zoek ook daarbuiten de
verbinding op met elkaar, gelovigen, niet gelovigen, het samenzijn, het gesprek
aangaan met elkaar.
I Richting-discussie; mondelinge opmerkingen op de gemeenteavond
-Thuis zitten is geen kerk zijn.
-Verjaardag vieren in de kerk.
-Eten in de kerk: samen zijn/samen delen.
-Als kerk uitstralen met acties.
-We zijn er niet alleen voor onze gemeenteleden, want dan missen we een kans. Contact
zoeken met de buitenwereld; misschien zoeken naar andere mensen.
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-Gesprekken aangaan met de mensen die niet meer meedoen. Als kerk hebben we in
het verleden niet altijd positief gereageerd op de antwoorden.
-Nu steken we nul energie in slapende leden; we moeten weer aan huisbezoek doen,
mensen benaderen en bereiken.
-Als wekker voor slapende leden: luisteren, relaties bouwen, ander aanbod, realisme.
-Kerk vindt zichzelf de maatschappij en de maatschappij vindt dat de kerk er bij hoort
maar de 2 werelden vinden elkaar niet.
-Kerk staat midden in de maatschappij/samenleving, is onderdeel van de samenleving.
Kerk moet relevant zijn, zorg dat je eigen gemeente op orde is. Met te weinig
betrokkenen heb je te weinig mensen om actief in de samenleving te staan. Er is meer
betrokkenheid dan we denken, b.v. het grotere aantal mensen dat de digitale vieringen
heeft gevolgd; meer dan de opkomst met de zondagse vieringen. De betrokkenheid
moet geactiveerd worden. Balans zoeken tussen vernieuwing en wat je al hebt
(revitalisering). Slapende leden meer betrekken zo dat de kerk relevant kan zijn.
-We komen uit een traditie. We hebben een boek (= Bijbel). Er is nagedacht wat je als
kerk kunt zijn en met het oog op wie. Actueel maken in de samenleving b.v. met de
aanpak van het vluchtelingenprobleem. We hebben één groot vluchtelingenverhaal in
de Bijbel. Dank zij het luisteren naar teksten moeten we veel meer doen.
-We hebben een droombeeld op de horizon. Als kerk moeten we zekerheid bieden aan
mensen die onzeker zijn, bang zijn, in zichzelf kruipen en hen ondersteunen, zo dat ze
de plaats en relevantie in de samenleving terugvinden.
-Lezen en bidden (van)uit de Bijbel is ook heel belangrijk. Rouwende mensen en mensen
in het ziekenhuis vinden er troost. De maatschappij is belangrijk, maar de Bijbel is er
ook.
I Richting-discussie; op/na de gemeenteavond ingevulde vragenlijsten met betrekking
tot de 1e t/m 4e pitch
1e pitch (de kerk zowel naar binnen als naar buiten gericht) door Henk Kingma.
Onderwerp
We moeten niet veranderen want we zijn er al voor onze gemeenteleden en we doen
genoeg voor de samenleving.
Stelling
Zoals het nu gaat, gaat het goed!

Vindt u het ook goed gaan zoals het gaat?
-Nee, dit heeft geen toekomst, dus: het roer om!
-Nee, te weinig ambtsdragers en geen toekomstvisie!, er kan veel meer!
-Weinig mensen, dus less is more!, kerntaken in de gaten houden!
-Mee eens omdat er elders al zo veel aanbod is, kun je je het beste richten op kerkelijk
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gerelateerde zaken.
-Ja zeker met kleine groep actieve mensen. Bovendien is er buiten genoeg aanbod. Laat
alleen kerkelijk gerelateerde acties plaats vinden als het om de gemeente gaat.
-Het is erg veel, niet meer realistisch om dit alles te willen; zijn geen mensen voor of wel
focussen op minder activiteiten of breder trekken dan alleen kerkleden bij de invulling,
samenwerken met andere kerkgemeenten of gemeente Doesburg.
-Qua aanbod van activiteiten wel.
-Nee, er mag meer aanbod zijn voor 20-50-jarigen. We verliezen de aansluiting met
jongeren. Kerkgang lijkt soms veel op consumeren.
-Redelijk, zorg dat je vanuit de gemeente sterker wordt! Versnipper je energie niet te
veel.
-Moet de aandacht niet gericht worden op minder activiteiten. Met de huidige
“bezetting” is het m.i. beter intensiever aandacht besteden aan minder “zaken”.
-Gezien de geringe instroom van tot 60 jaar; hoe kunnen wij (beter) met hen in contact
komen? Niet genoeg: doelgroepen bepalen en hierop beleid maken. Ook vergroten
betrokkenheid niet actieve leden.
-Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen, combineren van acties i.v.m.
beperking vrijwilligers, ook bereid zijn om acties te stoppen.
-Er gebeurt veel goeds, maar het kan altijd beter. Zo zijn er te weinig vrijwilligers. Mijn
verlangen is “open kerk” zijn; dat vraagt inzet.
-Nee, ondanks alle activiteiten verliezen we de samenhang, verliezen we de capaciteit
om te dromen. Groot te dromen en dat uit te dragen naar buiten in nieuwe vormen van
kerk zijn in de samenleving.
-Nee, Henk schetst zelf hoe de PG vergrijst en uitsterft door overlijden van oudere leden
en geen jonge aanwas. Zo kun je niet doorgaan. Je komt voor keuzes te staan.
-Dit huis heeft geen toekomst omdat 0-30 er geen thuis vindt, schotten er uit;
aansluiting: stop met generaties denken.
-Het bloedt dood want we hebben geen vrijwilligers genoeg, geen aanwas, geen
uitstraling! Dus het gaat helemaal niet goed. Toch is dit de weg; nu samen met de
buitenwereld.
-Is nu te statisch, betrokkenheid wordt minder, kerk veroudert, kan het anders?
-Er gebeurt het nodige, maar gesprekken over wat ons bezig houdt en hoe je je daar als
christen toe verhoudt, zou meer mogen.
-We moeten het met steeds minder mensen doen, veel tijd verloren aan vergaderen, we
zijn er per definitie niet alleen voor ons zelf, als kerk iets uitstralen.
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-De inzet is er zeker, maar wordt moeilijk met een steeds kleiner wordende gemeente,
samenwerking met andere gemeenten is belangrijk, financiën worden een probleem.
-Nee; de betrokkenheid kan beter.
-Genoeg aanbod, maar sluit het aan bij de vraag. Het gaat niet om kwantiteit, maar
voorzien in een behoefte en daarvoor heb je feedback nodig.
-We moeten een grotere gemeentegroep bereiken. Ik denk dat we ons als kerk meer
zouden moeten profileren: vluchtelingen Lesbos. We moeten meer uitstralen naar
buiten.
-Nee, er zijn nog veel activiteiten te doen: groene kerk, vakantietas, gebruik kerkgebouw,
maar we hebben te weinig vrijwilligers.
-Nee.
-Doen we genoeg voor de samenleving??
-Het gaat goed, maar onderlinge contacten over inhoudelijke onderwerpen/spiritualiteit
binnen en buiten uitwerken, gespreksgroep over een onderwerp, boekbespreking.
-Aanwas, inspiratie, beleving, bereik buiten de kerk?, maar financieel niet.
-We missen jongeren.
-Ja.
-Meer mensen voor verstilling, gebed, etc. naar de dienst “lokken” en goede muziek: niet
alleen leden maar ook donateurs?
-Op zich wel, maar het zijn steeds dezelfde mensen die de activiteiten trekken,
gesprekken met slapende leden. Er moeten misschien nieuwe activiteiten verzonnen
worden: viering + eten, kerkdiensten voor gezinnen met spaghettimaaltijden.
-Cantorij zonder toga’s maakt de toegankelijkheid groter. Nee, ondanks dat er veel
gedaan wordt in onze gemeente loopt er veel niet meer goed. Te weinig animo? Andere
manier van geloofsbeleving? Hoe dan??
-Het is een kwestie van tijd en dan bestaat dit niet meer door gebrek aan jonge
instroom. Is de taal van de diensten nog interessant voor mijn generatie en jonger? Is er
genoeg ruimte voor zingevingszoektochten voor alle richtingen. Is er voldoende
samenwerking op vorm en inhoud met andere geloofsgemeenschappen?
-Nee, laatste jaren leegloop, niet alleen door vergrijzing, pastoraat moet beter, meer
betrokkenheid. We zijn meer met buiten bezig dan met binnen (basis).
-Nee, het gaat niet goed zoals het nu gaat. Of dat direct aan ons ligt of de veranderde
buitenwereld weet ik niet. Waarschijnlijk aan beide. Tijdens de pitch bekruipt me de
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vraag waar gaat het om in de gemeente. Om wat we aan handelingen voor de
buitenwereld doen of om de (gezamenlijke) band met God?
-Er wordt veel georganiseerd. De kerk hier is nogal gericht op de samenleving DoesburgNederland-Europa-Wereld. Denk naast maatschappelijke actie ook aan de mens zelfkerklid. Hij/zij kan ook in nood zijn op bepaalde gebieden.
-Redelijk grote belasting voor weinig mensen of weinig schouders.
-In principe ja, maar waarom ontmoeten we maar 10 % van de kerkleden in de kerk? Is
dat omdat 50% ouder is dan 70 jaar? Of is het desinteresse, geen click met de predikant?
-In sommige opzichten wel, op financieel gebied zou er wel wat moeten veranderen.

2e pitch (de kerk naar binnen gericht) door Richard Spanjer
Onderwerp
We hebben de handen al meer dan vol aan onszelf.
Stelling
We zijn er voor onze gemeenteleden!

Bent u het met Richard eens of oneens? En waarom?
-Eens, maar we zijn niet in staat om er voor allemaal te zijn, willen die andere 600 dat
ook en hoe gaan we die bereiken?
-Met elkaar de handen ineen slaan, helpt wel, maar zonder nieuwe aanwas valt dat niet
mee.
-Eens, maar let op kerntaken.
-Kerk is een mix van 2 stellingen: we zijn er voor onze gemeenteleden en we zijn er voor
de samenleving.
-Ja, zeker met kleine groep actieve mensen. Bovendien is er buiten genoeg aanbod. Laat
alleen kerkelijk gerelateerde acties plaats vinden als het om de gemeente gaat.
-Basis is prima en van daaruit naar buiten werken. Duidelijkheid, zondagse dienst met
cantor/pastoraat, wil niet “teveel”.
-Willen de slapende leden wel actief of actiever worden?
-Omzien naar elkaar is juist bedoeld voor alle mensen. Er zijn nog veel mensen slapend
die welkom zijn, maar oud zeer koesteren/hebben. Dat is een keuze. Ik geloof in een
kerk midden in de wereld met open ogen en handen.
-Wel mee eens, misschien moeten we zelfs wat minder organiseren, zodat het nog
aantrekkelijk blijft om mee te werken.
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-Moet de aandacht niet gericht worden op minder activiteiten. Met de huidige
“bezetting” is het m.i. beter intensiever aandacht te besteden aan minder “zaken”, meer
aandacht naar b.v. ouderen.
-En kunnen ons meer naar buiten richten. Ja! Om ons bestaan in de toekomst veilig te
stellen.
-Weten we de redenen van de “slapende leden”, met name onder de 70 jaar, traditionele
kerkviering.
-Oneens, als kerk moeten we midden in de samenleving staan en ook daar naar elkaar
omzien. Dat is de corebusiness van de kerk. Als kerk ben je de samenleving.
-Oneens v.w.b. alleen voor elkaar zijn. Onze opdracht is vanuit het christelijke
gedachtengoed juist naar buiten gaan (en elkaar daarin steunen). Eens v.w.b. dat alle
gemeenteleden hun steentje bij moeten dragen (naar eigen kunnen).
-De christelijke gedachte is “heb uw naaste lief” Dus zijn “we” er ook voor de anderen
(niet kerkleden). Zet de “slapende leden” niet weg als nutteloos. Ze zijn misschien elders
actief bij een sportclub, bij een muziekvereniging of koor. De vraag is alleen: zijn ze
herkenbaar als pg-lid?
-Christelijke gemeenschap is de enige club die er is voor zijn niet-leden. Hoe maak je
slapende leden wakker? (slapen ze wel?): luisteren, relaties bouwen, ander aanbod,
realisme.
-Te veel afgestompt als je dit doet. Je moet enthousiasmeren naar buiten, dat levert ook
naar binnen veel op!, wees het geweten van de samenleving, maak het verschil.
-Kerkenraad is handje vol, terug naar corebusiness. Oneens, te gesloten. Zo wordt het
alleen maar minder. De gemeente is geen doel maar instrument. Kerk dreigt
gezelligheidsvereniging te worden. Samen voor ons eigen.
-Oneens, kerk is geen doel op zich maar een onderdeel.
-Wel heel veel taken in de kerk. Mensen zoeken blijkbaar wat anders, conflict met de
realiteit van alle dag. Zingeving op verschillende manieren dan kerkdienst. Wanneer we
doen wat we deden houden we wat we hadden.
-Eens, maar hoe betrekken we mensen van buiten de kerk erbij?
-Oneens, te veel naar binnen gericht.
-We zijn er zeker voor onze gemeenteleden, dus voor elkaar. Maar dat sluit niet uit dat
we ook om ons heen moeten kijken waar we nodig (kunnen) zijn, zoals Jezus ons dat
geleerd heeft.
-Als we de ander actief krijgen, is er veel meer mogelijk, op zoek naar niet-leden.
-Nee, activiteiten ook naar buiten toe; beiden.
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-Dominee en kerkenraad moeten hiervan meer werk maken met andere
kerkgemeenschappen.
-Wakker maken, mensen nodig, omzien naar elkaar!!
-Het gaat niet om eens of oneens. Een goede balans vinden wat kan en mogelijk is in de
samenstelling van de gemeente.
-“Slapen” de “slapende leden”? Zorg voor eigen gemeente is noodzaak om geïnspireerd
naar buiten te kunnen gaan. Corona-stoep-bezoek: ik kom koffie brengen, waar hebt u
behoefte aan, nieuwe mensen zoeken binnen leden lukt nog niet zo…; meer potentieel
buiten kerkleden? Bijbelse opdracht: gaat verder. Wie is je naaste.
-Eens, zeker weten.
-Kinderviering, tienerviering, viering, cantorij, etc., etc.. Ja eens, wel belangrijk, maar je
moet ook naar buiten kijken; beide zijn belangrijk. Kerk is lichaam daarmee begeef je je
naar buiten.
-Op pad om slapende leden/mensen te bevragen en nieuwe ideeën te krijgen, voor hoe
het verder moet (per buurt).
-Eens, er zijn allerlei mogelijkheden in onze kerk. Misschien voor nu wel heel veel? Het is
belangrijk om ook om ons heen te kijken.
-We moeten het samen doen. Corebusiness: omzien naar leden? Geen energie steken in
het wekken van slapende leden, ook gezien de leeftijd. Vraag je af: waarom zijn ze in
slaap en afwezig? Toekomstpotentieel ligt er ook buiten.
-Deels, nooit alleen voor jezelf. Koester je kern (eigen leden) en zoek balans in “naar
buiten”.
-Voor mij hoort de eerste aandacht uit te gaan naar de gemeente leden. In hoeverre je
daar de slapende leden toe moet rekenen is een vraag. Weten we waarom ze slapen? Is
er contact met die mensen? Als we dat niet weten, hebben we dan in het verleden wel
contact gehad? Zijn we niet te laat?
Toch denk ik dat de gemeente de eerste aandacht moet richten op zichzelf. Zorg voor
elkaar. Zorg dat de leden hier een thuis hebben. Als mensen een positieve ervaring bij
de gemeente hebben dan straalt dat ook af naar buiten. Op vrienden en familie, op
collega’s.
-Meestal vraagt “de kerk” om actie, om geld, om inzet. Geven doet leven, maar ook zelf
mag je er zijn. De kerk kan er voor waken te veel schuldgevoel aan te praten. Streef naar
evenwicht. Heel vroeger was er wel persoonlijke belangstelling.

25

-Mee eens, omdat we samen ook ons geloof delen en elkaar daarin willen vinden en
bemoedigen, maar we willen meer.
-Ook! Natuurlijk naast de zorg voor de samenleving. Waarom zoveel slapende leden?
Moeten we daaraan niet meer tijd en aandacht besteden! Dus ook!
-Inderdaad voor de groep betrokkenen, hebben we denk ik de handen vol aan onszelf.

3e pitch (de kerk naar buiten gericht) door Jolanda Berntsen
Onderwerp
Onze gemeente maakt als kerk deel uit van de samenleving; sterker nog wij worden
opgeroepen om hier aan deel te nemen.
Stelling
Wij zijn er voor de samenleving!

Wat is volgens u de plaats van onze kerk in de samenleving?
-Het zou het middelpunt mogen zijn.
-We moeten meedoen midden in de samenleving, zo niet dan slaan we de plank totaal
mis.
-Geen nieuw verhaal, dit speelde in de jaren zeventig en later ook al! Tegenstelling kerk
en samenleving is fout. Kerk is ook samenleving!
-Kerk is een mix van 2 stellingen: we zijn er voor onze gemeenteleden en we zijn er voor
de samenleving.
-Vanuit de inspiratie van het kerk zijn, aan de basis werken.
-Wekelijkse erediensten blijven belangrijk!, wekelijkse kerkdienst is toch een “ankerpunt”
waar het geloof verkondigd wordt en van daaruit dingen opzetten, stabiliteit creëren,
duidelijkheid, “er zijn”.
-Aanwezigheid/zichtbaar zijn; de mensen persoonlijk zijn ook een vertegenwoordiger
van de Kerk. Hoeft niet per se activiteiten e.d. te organiseren voor mensen buiten de
kerk, maar dat mensen de weg weten te vinden.
-Ik geloof in een kerk midden in de wereld met open ogen en handen. We hebben een
kans te tonen hoe wij gemeenschap kunnen zijn en hoe wij kunnen aansluiten bij wat er
speelt in de samenleving. Kom d’r ns uut is daarvan een schitterend voorbeeld. Ik hoop
dat die glans afstraalt en aantoont hoe kerkmensen kunnen zijn.
-Dat zijn we uiteraard al door alle contacten die we buiten de kerk hebben, dus in de
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samenleving!! De kerk is aanwezig doordat veel kerkleden allerlei maatschappelijke
functies vervullen en daardoor onderdeel van de samenleving zijn, zij nemen de kerk
mee!
-Ja, maar niet ten koste van aandacht voor eigen “leden”! De kerk heeft een
voorbeeldfunctie voor de samenleving.
-Wij zijn (een deel van) de samenleving! Vele leden hebben buitenkerkelijke activiteiten
en doelen. Door de christelijke waarden te tonen ben je als zodanig herkenbaar. Doe je
kennen als christen.
-Naar binnen en buiten in balans zijn, bepaalde waarden van de kerk handhaven, “niet
met alle winden meewaaien”.
-Applaus en amen!, een veilige bezielde haven voor de mens (een samenleving) op drift.
Voortbewogen door de opdracht van Jezus: wees mens onder de mensen, geef hoop. Ik
geloof niet dat Jezus de kerk in z’n huidige vorm bedoelde, als hij over de kerk praatte.
-Eens, onze plaats is om mensen in onze samenleving te helpen hun plek te vinden en
betekenis aan hun leven te geven. Het perspectief van een betere wereld en hoe we
daar kunnen gaan komen (vanuit ons geloof) bepalen de basis van onze plaats, functie
en relevantie.
-Ja, maar vanuit verbondenheid. We zijn geroepen om zout te zijn in de samenleving, we
moeten organisch gaan herorganiseren, bevlogen en menselijk. Laat het instituut los, ga
pionieren! Er zijn meer modellen dan Komdersuut denkbaar in de context van Doesburg
passend.
-Nieuw tijdperk/toekomst, andere toekomst. Trend zoals: minder regels-systeem, meer
mens centraal, roer om, mens centraal maar wat bindt ons? Geen rol (meer) voor de
kerk en de religie, mooi humanitair denken.
-Vind ik ook, hoewel ik Jolanda’s verhaal nog rijkelijk vaag vind. In de samenleving:
diaconaat, ondersteunen waar mensen wegzakken, rondom vluchtelingen staan,
antwoord zoeken op toenemend populisme/onverdraagzaamheid.
-Wij zijn de samenleving, dus moet je als kerk een onderdeel daar van zijn. Hoe doe je
dat concreet?
-Worstel zelf ook met het instituut kerk- moeten we met elkaar uitvinden, iedereen
maakt eigen afweging binnen beschikbare tijd. Kerkgemeenschap heeft een gesloten
karakter (verbindt zich toch in de zondagsdienst, voor veel mensen anoniem), dat nodigt
niet altijd uit. Vanuit de kerkgemeenschappen enorme bijdrage aan
sociaal/maatschappelijk werk, is die kerkgemeenschap daarin essentieel?
-Die zou natuurlijk middenin moeten zijn. Toch staat de kerk iets uit het midden,
ondanks alle goede bedoelingen.
-Oog hebben voor problemen in de samenleving en een bijdrage leveren aan
oplossingen.
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-Opkomen voor degenen, wiens stem niet/nauwelijks gehoord wordt. Laten zien in
woorden en daden voor welke waarden we staan vanuit ons geloof en de verbinding
zoeken.
-De wereld is onze naaste. De wereld is dichtbij. Wij moeten luisteren naar die wereld en
samen optrekken. Inspirerend thema Jolanda. Mooi voor gemeenteavond.
-Midden in de samenleving. We hebben mensen veel te bieden, maar hoe? Ook daarin
moeten we keuzes maken.
-Door wie??
-Ja!, nieuw tijdperk, nieuwe kerk.
-Natuurlijk staat de kerk in de samenleving, maar met een eigen inzet, spirualiteit en
identiteit, samen zoeken naar betekenis van leven.
-Aandacht voor menselijkheid, respect, zij die geen stem hebben (vluchtelingen,
minderheden), duurzaamheid, lichtend voorbeeld zijn, inspirerend zijn. Moeten we alles
zelf doen? Aansluiten bij en ondersteunen van andere initiatieven.
-Bijdragen aan de samenleving, ontsystematisering, rust en verdieping brengen,
verrijken, verbinding zoeken en zichtbaar zijn belangrijk.
-Ja, betrokken zijn bij armoedebestrijding in Doesburg en in de wereld (Palestina, ZuidAfrika, Roemenië, Ghana), een rechtvaardige samenleving: Amnesty, Vredesweek.
-Ja, het zou prachtig zijn als de kerk het middelpunt voor de samenleving zou zijn. Een
rustpunt, koffie/thee, een gesprek, of gewoon een plek om te zitten, in stilte.
Uitnodigend. En zondags kun je hier zijn om te zitten, luisteren, zingen, bidden of
gewoon niets.
-Kerk zoekt nieuwe plek, “ontsystematiseren”. Op elkaar betrokken mensen! De grote
vragen stellen bij alles wat ”normaal” is, bemoedigen tijdens de levensweg (individueel),
daad bij het woord voegen en daar enthousiasme voor genereren. “Out of the box” zijn.
-Alleen individueel/zorg naar de ander. Als je popi/Jopie kunt spelen, krijg je gehoor…
-Laten zien dat je vanuit je geloofsovertuiging deel uitmaakt van een samenleving en
daarin te participeren (relevantie).
-Ja, we zijn er ook voor de samenleving. Maar “voor de samenleving” is een ruim begrip.
Een rustpunt van bezinning en warmte in het hectische van onze huidige samenleving is
ook er zijn “voor de samenleving”. Voor de samenleving betekend nog niet dat we alleen
maar bezig moeten zijn met de buitenwereld. Aanwezig zijn in de samenleving is niet
verkeerd.
-Wie of wat is de samenleving? Een ieder functioneert (hopelijk) wel ergens in. De plaats
van onze kerk in de samenleving: daar kun je beter een boek over schrijven; landelijke
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kerk kan “spreken”- zie r.k. model?! Om het gebouw kan niemand heen in Doesburg,
zichtbaar.
-Als we ons geloof delen met elkaar, komt daar ook de boodschap uit voort om ook
buiten onze muren te kijken.
-Wij zijn altijd al onderdeel van de samenleving geweest, alleen proberen wij in ons leven
van alle dag Christelijke waarden en normen uit te dragen, op wat voor wijze dan ook.
-Een grote/belangrijke plaats!
4e pitch (spiegelen van buiten) door Lo Cohen
Onderwerp
Is de kerk onmisbaar voor de samenleving?

Vindt u de kerk belangrijk voor de samenleving?
-Niet belangrijker dan de samenleving zelf. Alleen samen ben je heel.
-Ja, anders lopen we vast!! We moeten ons laten horen en zien!!
-Kerk is onderdeel van de samenleving. Als geloofsgemeenschap onmisbaar!
-Mee eens, openstaan voor input van buitenaf, voor gebruik van het gebouw, is de
samenleving onmisbaar voor de kerk?
-Luis in de pels en zoutend zout proberen te zijn in de samenleving Is de samenleving
onmisbaar voor de kerk? De samenleving geldt iedereen: uit die groep ontstaat
eventueel een kerkgemeenschap.
-Ik vind dat het een ankerpunt moet zijn, dat zijn wij met z’n allen als PKN-gemeente.
Betrek ook de andere Doesburgers bij de kerk, vraag iedere Doesburger 1 euro voor het
behoud van het gebouw, ja; de samenleving is nodig om “kerk te zijn”.
-Aanwezigheid/zichtbaar zijn; de mensen persoonlijk zijn ook een vertegenwoordiger
van de kerk. Hoeft niet per se activiteiten e.d. te organiseren voor mensen buiten de
kerk, maar dat mensen de weg weten te vinden, stilstaan is achteruitgang? nou niet
altijd.
-Ja en dat geldt ook voor de Martinikerk (het gebouw). Nu in Coronatijd kan de kerk
gebruikt worden voor feesten/partijen waar eenvoudiger de 1,5 meter in acht genomen
kan worden dan in menig horeca-aangelegenheid. Inhoudelijk hebben we de
samenleving nog steeds veel te bieden!
-Ja, doordat leden een groot aandeel leveren aan de samenleving door deelname aan
allerlei besturen, activiteiten e.d..
-De kerk (het gebouw) moet m.i. meer gebruikt worden voor meer maatschappelijke
doeleinden.
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-De kerk is niet onmisbaar, Ja; een plek van bezinning, liefde, vertrouwen, als resultaat
van ons christen zijn, zeker nu in de huidige tijd van polarisatie en oneliners.
-Ja, er moet een plek zijn om samen te komen, maar ook om vrij binnen te lopen, zowel
van buiten als binnen de Bijbel als leidraad gebruiken.
-Ja, de gemeenschap is belangrijk voor Doesburg en Angerlo, mits ze kan veranderen.
-Eens, onze plaats is om mensen in onze samenleving te helpen hun plek te vinden en
betekenis aan hun leven te geven. Het perspectief van een betere wereld en hoe we
daar kunnen gaan komen (vanuit ons geloof) bepalen de basis van onze plaats, functie
en relevantie. Het gebouw is statisch, de kerkelijke gemeente is (zou moeten zijn):
dynamisch en beweegt in (met en tegen ontwikkelingen in) de samenleving. Zonder
samenleving kan de kerk zich niet dynamisch (mee)ontwikkelen (stilstand=
achteruitgang).
-Gebouw: ja!, PGAD: ja maar, PKN: nee.
-Wat is de kerk: gebouw, PGAD: leden, PKN-NL? Ik ken veel gelovige mensen buiten de
kerk, daarnaast een ongeloof in de kerk. Er zijn veel leden actief buiten de kerk!, voelen
wat er nodig is in de samenleving, is stilte/stilstand achteruitgang? Onderschat de
uitstraling niet in de totale samenleving.
-Landelijke kerk: op hele grote thema’s goed! Gebouw: voor Doesburg van belang, niet
voor de PGAD. Plaatselijke PGAD heeft zeker functie: omzien, maar bundel de krachten.
-Goed om uitgedaagd te worden door Cohen. Helpt om dichter bij de kern te komen.
“These boots are made for walking”.
-Zij zou dat moeten zijn wat mij betreft.
-We hebben gezien dat mensen zich organiseren in tijden van nood, kerk zijn is niet
gebouw: negatieve kosten/baten analyse.
-Onmisbaar niet, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren, hetgeen ook gebeurt. Er
liggen vast nog meer kansen.
-Ja; overheid laat diverse problemen liggen.
-Ik hoop het wel en er ligt voor ons allen vanuit ons geloof en manier van leven een taak
dit uit te stralen en te laten zien. Samen naar elkaar omzien, vanuit onze inspiratiebron
dit in praktijk brengen.
-Gebruik de samenleving voor het gebouw, kerkgemeente plaatselijk is belangrijk. Het is
een boodschap vanuit de Bijbel om te vertellen over Jezus, maar ook er naar te
handelen.
-Zou een rustpunt in de snelle samenleving moeten zijn, met activiteiten voor mensen
die niet of minder gezien worden.
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-Zou wel moeten, maar is dat ook zo?? Het gebouw is belangrijk en om dit te kunnen
behouden is samenwerking met andere kerkgemeenschappen ook verstandig.
-Uitzetten van voelhorens kerk, gebouw is belangrijk. Is de samenleving onmisbaar voor
de kerk?
-De kerkelijke gemeente is belangrijke inbreng binnen de samenleving, als
individu/mens, als gemeenteleden in allerlei plekken in de samenleving. Als gemeente
als een plek op zoek naar zin en betekenis van leven.
-Hulde aan landelijke kerk, luisteren: voelhoorns in maatschappij en dan open luisteren
(misschien geïnspireerd door proces van pioniers?) wordt er landelijk geluisterd met
zinvolle informatie voor ons? “Mijn klooster is de wereld”, nieuwe invulling voor gebouw?
-Ja.
-Ja, als bezielde plaats.
-Ik denk het wel. Maar misschien kan Humanistisch Verbond ook die rol vervullen
(waarschijnlijk ook een kleine club). Spirualiteit leeft ook buiten de kerk. Aan onze
kinderen vragen, die niet meer betrokken zijn bij kerk: waarom zijn jullie afgehaakt
ondanks dat jullie ouders actief zijn in kerk.
-Belangrijk, de kerk kan, net als vaak in vroegere tijden, een inloop zijn, een
ontmoetingsplaats. Het zou prachtig zijn als de kerk het middelpunt voor de
samenleving zou zijn. Een rustpunt, koffie/thee, een gesprek, of gewoon een plek om te
zitten, in stilte Uitnodigend. En zondags kun je hier zijn om te zitten, luisteren, zingen,
bidden of gewoon niets. Los hiervan, wij “hebben” een prachtige kerk, ik moet er niet
aan denken dat het gebouw er niet meer was. We zouden moeten zoeken naar eenheid.
-Landelijke organisaties zijn overbodig? Geen relatie met kleine samenleving +
gemeenschap, kerk als instituut is wel onmisbaar denk ik- maar de “geest” van de kerk is
niet misbaar. De kritische betrokkenheid bij de samenleving (en veranderingen daarin) is
altijd belangrijk.
-Is samenleving onmisbaar voor de kerk, kerk in het midden van de samenleving, kerk
bestaat uit mensen van diverse pluimage.
-Ja, niet alleen de lokale PGAD, maar ook het gebouw. Belangrijk is dat wij zelf voldoende
“body” houden. Zorg dat er voldoende betrokkenen (actief) zijn bij de PGAD.
-Lo Cohen maakte het duidelijk. En in kan hem hier enkel in bijstaan, tegen wil en dank.
Voor de buitenwereld, Doesburg, is enkel het gebouw “onmisbaar”. De christelijke
gemeente zal hen aanmerkelijk minder interesseren. Ze gaan er toch niet heen en zien
dan het nut ook minder. En die buitenwereld geniet dan van een onmisbaar gebouw,
waar ze geen cent aan bijdragen. Als het gebouw zo onmisbaar is, moet de burgergemeente de kosten maar voor hun rekening gaan nemen.
Is de christelijke gemeente dan niet onmisbaar? Het christendom is onmisbaar, al beseft
de buitenwereld dat nauwelijks. Of deze gemeente onmisbaar is, dan ben ik het ook wel
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een beetje met Lo Cohen eens. Zou hij stoppen dan vinden wij elkaar wel op een andere
manier. Dit heeft absoluut niet mijn voorkeur, maar het is niet het einde van de wereld.
-“Kerkmensen zijn zeer goed vertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk. Iets doen ten
bate van anderen.
-Ja, in samenwerking met andere organisaties op maatschappelijk gebied kunnen we
veel betekenen voor mensen/samenleving.
-de kerk als gebouw, bijzonder cultureel erfgoed wat in stand gehouden moet worden
en toevallig door zijn omvang en grootte zeer bruikbaar is voor de samenleving.
Kerk/kerkelijke gemeente is een persoonlijke keuze, onmisbaar?
-Ja! De samenleving zou ook belangrijk voor de kerkgemeenschap moeten/kunnen zijn.
I Richting-discussie; reacties op hoofdvraag 1 na de gemeenteavond (vragenformulier)

1. Welke suggesties heeft u om met elkaar de (door de meerderheid van onze leden)
gewenste richting handen en voeten te geven?
-Ga a.u.b. niet voorbij aan de mening van de minderheid!
-Pastoraat vind ik heel belangrijk! Hoor van mensen die er mee te maken krijgen dat
deze predikant een echte pastor is. Mensen die zeggen niets met deze predikant te
hebben mogen van geluk spreken dat zij nog geen ellende hebben meegemaakt.
-Is er een richting waar we naar toe willen behalve een sluitende begroting? En is dit
eigenlijk wel te bereiken.
Het voorstel van Wim om te bezuinigen op personele kosten zal wellicht de kerkelijke
gemeente financieel goed doen. En dan zou de kerk wellicht meer verhuurd moeten
worden. Heeft Stibema hier al een plan voor bedacht (een beleidsplan?) en hoe ze meer
verhuur kunnen genereren?
Bezuinigen op personele kosten lijkt mij geen goed plan. De predikantsplaats zou eerder
uitgebreid moeten worden. De predikant kan met zijn contacten mensen
enthousiasmeren om vrijwilliger te worden. Er gaan nu steeds stemmen op dat er
groepen worden vergeten. Laten wij helder zijn. De huidige predikant vervult het profiel
waarop hij is aangenomen ruimschoots. Bezuinigen op de cantor-organist lijkt mij
overbodig. Als wij het goed aanpakken kan hij zijn salaris terugverdienen door extra
lessen, concerten enz. te geven. Er zal dan wel iemand naast hem moeten staan die
e.e.a. kan plannen.
-Bezuinigingen op organist is denk ik geen goede ontwikkeling. Hij “bedruipt” zichzelf
met orgelconcerten, gelden komen ten goede aan de kerk. Hij heeft een contract, kun je
dat zomaar verbreken of komen er proceskosten. Organist heeft ook gezin, heeft
verzekeringen e.d. Hem minder laten spelen in de diensten en andere organisten
inhuren kan duurder uitkomen Niet alles kan door vrijwilligers gebeuren. Hij heeft
32

kwaliteit, is enthousiast. Speelt op 4 orgels, piano, carillon. Brengt zelf jongere mee!
Heeft ook een netwerk voor aantrekken van andere organisten, in lesgeven e.d.
Het bezuinigen op de predikant wanneer hij in een gemeente staat, lijkt me erg lastig.
Kunnen procedures van komen en gedoe. Wanneer predikant vertrekt ontstaat andere
situatie.
Het Pastoraat is heel belangrijk. Sturing van predikant gewenst.
Je moet als kerkenraad niet altijd over geld spreken. Mensen die kiezen voor pastorale
zorg haken dan af. “De Bijbelse boodschap is belangrijker dan het gebouw”.
Wanneer er gesproken wordt dat de verbouwing de kerk € 7000,- kost waar komen dan
de verhalen vandaan dat de kerk zo duur is. Laat duidelijk horen dat er scheiding is van
gebouw en geloof.
Er zijn weinig kinderen in de kerk. Misschien kan kinderpraatje wat minder lang worden.
De dienst ook 1 uur tijd vraagt en de rest besteed wordt aan koffie drinken e.d.
Sommige predikanten kunnen duidelijke boodschap met kinderuitleg in 1 uur
rondkrijgen! Er zijn mensen die diensten langer dan 1 uur te lang vinden. Storen zich
eraan en komen niet wanneer ze andere afspraak hebben!
Corona heeft ons als kerk een extra probleem gegeven!
De kerk moet verzekerd zijn, niet handig daarop te bezuinigen.
Er zijn plannen voor mosterdpotjes. Moet extra verzekerd worden. Komen die kosten
voor de kerk? Zijn de kosten niet groter dan de baten? Hoe is het met de bemensing in
het museum. Zijn dit mensen buiten de geloofsgemeenschap??
Bij de openstelling van de Martini komen er mensen van buiten en offeren vaak wat of
kopen wat in het winkeltje. Soms zijn er ook gesprekken!
-Visie 2009 in relatie met Kerkenraadsbesluit Kerk 2025 in een korte notitie bijstellen
m.b.t. de volgende punten: 1) Pastoraat (binnen en buiten de kerk), 2) Relatie met de
samenleving, 3) Samenwerking met omliggende gemeenten.
-Dan moet ik eerst die richting weten. Zorg voor minder druk op de vrijwilligers. Meer
vrijwilligers of minder belastende taken. Zorg dat de kern overeind staat. Ons geloof in
God. Ik moet in de kerk kunnen geloven en bij God kunnen zijn, zonder dat ik een zware
last op de schouders heb omdát ik op zondag mijn Vader wil eren.
-Goed communiceren, proberen iedereen/zoveel mogelijk leden mee te nemen in de
gewenste/noodzakelijke richting! Begrip kweken!!
-Als we nu eens allemaal op huisbezoek gaan bij jonge mensen, die lid zijn en kerkbalans
betalen, maar nooit een voet in de kerk zetten en vragen waarom ze niet (meer) komen
en wel betalen? En onze eigen kinderen vragen wat zij missen in de kerk.
-Predikantsplaats terugbrengen naar 0,6 of 0,5 formatie.
-Meer open (naar buiten PGAD), meer experimenteren, “naast community vorming” ook
sturen op impact in de samenleving.
-Kennis van zaken. Geen goedbedoeld hobbyisme.
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-Misschien af en toe een stukje van het hoe en waarom in de Regiobode schrijven.
-Geen idee.

I Richting-discussie; in briefvorm binnengekomen reacties na de gemeenteavond
-Beste mensen, Wat is er veel tijd, energie en grote toewijding van velen te zien in het in
stand houden van onze PGAD en de Grote of Martinikerk van Doesburg. Dat zijn
geweldige inspanningen waar ik diep respect voor heb.
Toch vallen mij een paar dingen op en het lukt mij beter dat op papier te zetten dan
publiekelijk aan te geven.
Woensdag jl. heb ik de opzet van de avond positief ervaren, maar voor mij waren het
alleen bekende verhalen zoals op de gemeenteavonden in 2014 en 2017, meer geld
genereren en meer vrijwilligers. Het is alsof wij in steeds weer interne kringetjes blijven
ronddraaien om iets in stand te houden wat aan verandering onderhevig is. Zo heb ik de
inhoud van de extra-editie van Licht, de enquêtevragen en de gemeenteavond erg
sturend ervaren.
Wat ik heel erg mis is out of the box en een visionair denken.
Zijn er gesprekken geweest met de landelijke expertise rond voortbestaan of andere
bestemmingen voor kerken? Wij zijn niet de enige met deze problematiek!
De Grote Kerk kan niet worden overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse kerken,
een faillissement van de PGAD ligt binnen afzienbare jaren als bedreiging voor ons, dus
moeten wij de schouders er weer onder zetten om dit monumentale gebouw door
allerlei activiteiten financieel in stand te houden. Wat dan overkomt dat de PGAD niet
anders kan dan weer geld genereren en nieuwe vrijwilligers werven.
Zoals woensdagavond al werd aangegeven zou ik hier willen onderstrepen: kom zo
spoedig mogelijk naar buiten met onze financiële problemen door andere partijen in
Doesburg mede verantwoordelijk te maken, het Stadsbestuur, ondernemingen en de
Doesburgse bevolking niet te vergeten om financieel de Grote Kerk mee in stand te
houden als beeldbepalend gebouw van Doesburg.
De PGAD kan de Grote Kerk gezien haar ledenbestand niet overdragen aan een nieuwe
generatie en over 20 – 30 jaar zullen wij waarschijnlijk al zijn opgegaan in regionale
verbanden.
Laten we dan nu als PGAD al bedenken aan wie we de Grote Kerk over 20 – 30 jaar
willen overdragen, voordat het ons nog heel veel geld, tijd en energie gaat kosten, terwijl
straks derden (projectontwikkelaar ) dit werk in een handomdraai te niet doen, omdat
een groot religieus monumentaal huis, zoals de Grote Kerk, helemaal niet meer nodig
zal zijn in Doesburg.
Wat heeft Doesburg als stad in de toekomst nodig op de plek van de Grote Kerk om
aantrekkelijk te blijven?
Een museum, een congrescentrum of toch een appartement-complex midden in het
schip van de Grote Kerk? De grond onder kerk is goud waard!
Dit zijn maar enkele losse voorbeelden die ik kan bedenken.
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Wanneer de PGAD nu het gesprek aangaat bestaat nog de mogelijkheid van inspraak,
waardoor ook onze belangen van een bescheiden ruimte voor samenkomen en
activiteiten nog meegenomen kunnen worden. Misschien wil men de koorruimte als
monumentaal onderdeel wel bewaren voor de stad en kan de PGAD haar activiteiten de
komende jaren daar verder ontplooien.
Het is dan wel de vraag of wij als eigenaar van de Grote Kerk openstaan voor andere
dringende belangen, ideeën en plannen voor Doesburg?
Ondertussen dreigt een faillissement en al jaren maak ik mij ernstig zorgen over
eventuele schulden wanneer wij ons een faillissement laten gebeuren en van te voren
niet op tijd de wijsheid kunnen opbrengen om daar op in te spelen hoe pijnlijk de
beslissingen ook zullen zijn.
Het goud ligt op de vloer werd woensdagavond enthousiast gezegd. Prima om elkaar te
stimuleren en oprechte intenties zijn waardevol, maar dit heb ik al vaker gehoord. Hier
zijn we al jarenlang mee bezig, maar de werkelijkheid is zeer weerbarstig. Natuurlijk
moeten we op korte termijn doorgaan om geld te genereren, zoals dat nu al gebeurd,
maar dat kunnen we niet meer alleen.
Als geloofsgemeenschap zuchten en kreunen we langzaam onder die enorme financiële
last van de Grote Kerk, waardoor veel creativiteit en inzet in materie gaat zitten in plaats
van in een eigentijdse vitale geloofsgemeenschap.
We kunnen het niet meer alleen, daar hebben we heel Doesburg bij nodig!
De Grote Kerk is ooit gebouwd voor de hele stad, laat de stad dan nu al mee denken en
de stad motiveren om mee te betalen. Laten we een gezamenlijk doel met de partijen uit
de stad voor de Grote Kerk van Doesburg bedenken, daarvoor reële financiële plannen
maken om dat gezamenlijk te bereiken. Zo zijn we in onze kwetsbaarheid vitaal krachtig
als geloofsgemeenschap binnen de Doesburgse samenleving.
Neen, ik ben niet somber. Ik voel mij betrokken en zie mogelijkheden en wil heel graag
stimuleren om de ramen en deuren open te zetten naar de werkelijkheid in een
veranderende samenleving.
Laten we ons kring denken openbreken en openstaan voor wat Doesburg
in de toekomst nodig heeft, waarin de PGAD als gesprekspartner van nu waarschijnlijk
nog een eigen plek kan behouden voor haar samenkomen en activiteiten als
waardevolle inbreng binnen de Doesburgse samenleving.
Het is een heel verhaal geworden en ik dank bij voorbaat voor tijd en aandacht om dit te
lezen. Graag blijf ik aanspreekbaar op dit schrijven.

-Gemeenteavond 16 september 2020.
Vooraf:
l(L)icht brandend houden en doorgeven.
Daar gaat het om voor gemeente en voor ieder persoonlijk.
Alles wat er bij ons gebeurt en wat we doen willen we steeds weer bezien
in dit licht. Licht dat niet van onszelf is, maar gekregen en dat we steeds weer
opnieuw ontvangen.
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Voor de toekomst van onze gemeente gaat het er dan om
dat dit licht bij ons steeds weer ter sprake komt,
gevierd en beleefd wordt in talloze vormen en activiteiten.
Bij al onze plannen en beslissingen stellen we steeds de vraag:
wat heeft deze concrete zaak met ons l(L)icht te maken?
Opmerkingen bij de onderwerpen ter sprake tijdens de gemeente-avond:
Is onze gemeente naar binnen gericht of naar buiten, of is het beide?
Het is natuurlijk beide. We kunnen niet los van de samenleving bestaan.
En het is niet goed om alleen met ons eigen innerlijk bezig te zijn. Maar er zijn wel
kerntaken en vervolgens zaken die erbij komen. In deze volgorde.
Bij het afnemende aantal actieve en meelevende leden komt het erop aan onze
kerntaken als gemeente in het oog te houden. Dat wat in ieder geval gebeuren moet.
Zijn we het enigszins eens over deze kerntaken? Het is m.i. niet haalbaar en nodig om
voor van alles en nog wat onze eigen groepen en activiteiten te hebben. Er is nu bij een
aantal vrijwilligers sprake van overbelasting. We hoeven niet steeds onze eigen
spreekwoordelijke geitenfokkersvereniging te hebben zoals in de tijd van de verzuiling.
De gemeente is de plaats waar wij bemoediging, bezieling, troost en herkenning vinden.
We mogen er op vertrouwen dat van daaruit en in en met die g(G)eest ieder van ons
vervolgens in haar of zijn eigen leven dit licht probeert te laten schijnen met bezieling en
bevlogenheid.
Tel je zegeningen: er gebeurt in en door de gemeente veel moois. Sta daar bij stil en
bevestig dat. We hoeven niet ook nog zelf van alles te organiseren.
Er werden waarden genoemd als omzien naar elkaar, omzien naar mensen in de knel,
hooghouden van christelijke waarden, spontane initiatieven verwelkomen. Dat kun je
soms als gemeenschap vormgeven, maar meestal gaat het om individuele leden die hun
bezieling, verlangen, geloof vorm geven. Niet alles kan en moet een georganiseerde
gemeentezaak worden.
Landelijk is er een ontwikkeling gaande voorbij de tegenstelling orthodox – vrijzinnig.
Kunnen wij daarin meegaan en plaatselijk tot samenwerking met andere kerkelijke
gemeenten komen? Zodat vitaal christelijk geluid en leven hoorbaar en zichtbaar blijven
in Angerlo en Doesburg? Een bezield verband dat onmisbaar blijkt in de plaatselijke
samenleving. De ervaring van de gezamenlijke vieringen in de afgelopen maanden zijn
wat dat betreft toch veelbelovend!
Ik weet niet hoe op dit moment de ondersteuning en bemoediging van vrijwilligers
gebeurt, maar systematische georganiseerde aandacht hiervoor is m.i. wezenlijk.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor ‘de sfeer’ in allerlei hoeken van de gemeente. Eén grote
aandachtschenkerij.
Er zijn belangrijke dingen gezegd over het meer rendabel maken van de Martinikerk.
Afgezien van de inkomsten die we kunnen genereren kunnen we ook proberen de
bezoekers bewust te maken van de ‘boodschap’ die het gebouw vertelt: aandacht voor
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schoonheid en verwondering verrijkt ons leven. Kunnen we de huidige stadsgidsen van
de VVV ook toerusten voor Martinikerk?
Of kunnen we een aantal ‘Martinikerkgidsen’ toerusten met een goed verhaal
en hen dan inzetten? Rondleiding in de Martinikerk aanbieden o.a. via de VVV.
Maak ook de Galluskerk geschikt voor evenementen e.d.!
We kunnen eventueel gedeeltelijk interen op reserves als we tegelijkertijd een paar
proefprojecten starten om geld te genereren.
Als wij nieuwe leden en vrijwilligers willen vinden moeten we m.i. tegelijk ons eigen doen
en laten tegen het licht houden: wat kunnen we misschien verbeteren in ons vieren en
werken, zodat de wervingskracht ervan toeneemt?
Kunnen we b.v. onze manier van vieren eens analyseren?
O.a.: hoe zitten wij nu bij elkaar met ongeveer 50 personen in een ruimte die bedoeld is
voor minstens 500? En waarom houden we 3 collectes, is dat niet een versnippering van
aandacht?
En wat is voor ons de kern van diaconie? Beantwoorden onze activiteiten daaraan?
Tenslotte pleit ik voor ruimte voor dat waar we als kerk verstand van hebben en goed in
zijn: aandacht, stilte, bezinning en gebed;
‘Wat baat het een mens om heel de wereld te winnen als hij schade lijdt aan zijn ziel?
Mt.16, 26; Mc 8, 36

-Enquête en gemeenteavond (vanuit Angerlo)

Richting van de gemeente en plaats in de maatschappij.
De vragen betreffende richting bepalen van onze kerkelijke gemeente zijn voor de meeste
Angerlose leden nogal vaag en derhalve waarschijnlijk lastig te beantwoorden geweest.
De nog betrokken leden uit Angerlo zijn al blij dat “de kerk” in 1 adem genoemd wordt met
het overige (ruim aanwezige) verenigingsleven in het dorp. Ze zien de kerk niet als iets
“verhevens”.
Doordat de kerk zich nog in recent verleden kritisch en belerend heeft uitgelaten over bv.
het opkomende carnaval in het dorp en voetbal op zondagmorgen, is er een drempel
opgeworpen, waarvan we nog steeds last hebben. Ook onze RK broeders, met alle perikelen
in de RK kerk algemeen en de van bovenaf opgelegde sluitingen van kerken in de regio
werken bepaald niet mee deze drempel te slechten.
Van deze drempel heeft ook de Pastoriegroep nog last, al zijn zij goed bezig te proberen deze
drempel te slechten.
Veel reacties en antwoorden uit het Angerlose zullen geënt zijn op bovenstaande.
De meeste mensen hiervan zullen dan ook kiezen voor een zo open en laagdrempelig
mogelijke kerk, naar buiten gericht, waar het kan, op gelijke voet met overige organisaties in
het dorp. Veel verder gaan de ideeën over de maatschappelijke betrokkenheid waarschijnlijk
niet.
Vrijwilligers
Een algemene oproep om je als vrijwilliger aan te melden werkt niet.
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Voor bepaalde afgepaste werkzaamheden iemand persoonlijk vragen kan meer succes
hebben.
Deze persoon moet zich (zoals in de enquête aangegeven):
betrokken of aangetrokken voelen tot het kerkgebeuren of het karwei.
Vrije tijd hebben.
En zoals gezegd: vrijwilligers moeten zich gewaardeerd en nuttig voelen.
Aanwijzen van een vrijwilligerscoördinator.
Persoonlijk mensen gaan vragen voor afgepaste werkzaamheden.
Financiën
In Angerlo zijn het kerkgebouw en de ontmoetingsruimte Wehmerhof en het pastoraat
allebei belangrijk.
Betrokkenen zijn vaak uit traditie of door overlevering kerklid en behoren tot de Vrijzinnig
Hervormden.
Het huidige, veel te luxe en dus dure pastoraat en mede daardoor het grote tekort dat we al
jaren hebben, is velen een doorn in het oog.
Ook de uitmuntende kwaliteiten en het muziekniveau van de Cantor-organist zijn voor
Angerlo erg “overdone”.
Dat voor de financiering hiervan onroerend goed, dat met de fusie door Angerlo is
ingebracht, wordt verkocht is voor velen onverteerbaar, we zijn juist gewend de tering naar
de nering te zetten.
Conclusies / aanbevelingen:
Informatie inwinnen, bv bij de Classis, hoe de pastoraatskosten gereduceerd kunnen worden
bv. detachering, predikant delen met meer mensen.
Contract organist halveren.
Intentie opstellen dat bij predikantswissel nieuwe prediker benoemd wordt naar
draagkracht.
Verzekeringen gebouwen terugbrengen naar grootst mogelijk eigen risico (met dito kosten)
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Bijlage 2

Informatie inzet van vrijwilligers (II)

II Inzet van vrijwilligers; uitslag enquête
-30 % is bereid, voor het voortbestaan van onze gemeente, om taken van ambts/taakdragers over te nemen en 70% niet.

-Enkele ideeën voor het vinden van voldoende vrijwilligers binnen en buiten onze
gemeente:

“Als je wil vinden, zal je moeten zoeken. Mensen enthousiast maken en
aanspreken. Onbekend maakt onbemind. Uitstralen dat iedereen welkom is,
gastvrij zijn. Zorgen voor een “warm bad.”
“Mensen persoonlijk vragen. Ik ben zelf nog nooit persoonlijk benaderd!”
“Misschien door mensen een soort stage mee te laten lopen.”
“Maak er hapklare brokken van, als een soort project. Met een begin en een einde.”
II Inzet van vrijwilligers; genoemde ideeën bij vraag 7 enquête
-Neen. Elke vereniging kampt al met een tekort aan vrijwilligers. Dat wordt alleen maar
meer.
-Nee, moeilijk in deze tijd. Iedereen is druk.
-Geen idee.
-Zie ook vraag 4 en de suggestie daarop.
-Proberen de kerk voller te krijgen zodat meer mensen meedoen.
-Overzichtelijke taken, concreet, niet te groot gevoel willen hebben van erbij horen,
gezien zijn en je gehoord weten. Persoonlijke aandacht. Duidelijke doelstelling waar
mensen iets voor willen doen. Zinvol, zingeving.
-Helaas niet. Wij hebben respect voor het werk dat vrijwilligers doen voor de kerk. Ik
vind dat vaak ontroerend, zo'n inzet. Ik zie het in dit huis, Mauritsveld.
-Misschien meer projectmatig en niet meteen voor enkele (4?) jaren.
-Mensen vragen voor projecten i.p.v. ambten.
-Project georiënteerd en met tijdelijke werkgroepen. Activiteiten ontplooien.
-Probeer er duidelijke en korte projecten van te maken, zodat mensen het kunnen
overzien. Of afgebakende taken.
-Persoonlijke uitnodiging voor interessante taken.
-Geen idee.
-Geen idee.
-Ik heb 12 jaar in de diaconie gezeten. Ben te oud om dit nog te beslissen.
-Geen idee, ik ben te oud.
-Geen idee, ik ben te oud.
-Nee, want de gemeente is sterk aan het verouderen.
-Wegens gezondheid kan ik niet iets overnemen. Blijven zoeken, benaderen en blijven
nadenken.
-Vrijwilligers moeten deskundig worden geschoold en worden begeleid. Een duidelijke
taakomschrijving plus het aantal uren geeft houvast.
-Dit is zeer moeilijk, omdat er geen jongeren bijkomen.
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-Beter gebruik maken van media zoals radio en TV Gelderland.
-Mensen persoonlijk vragen. Ik ben zelf nog nooit persoonlijk benaderd! Het is te
makkelijk hulp te vragen middels een bericht. Duidelijke taak/project omschrijven.
-Persoonlijke benadering werkt het beste!
-Neen, geen idee.
-Meer betrokkenheid vragen van jonge mensen.
-Kleine groepjes in de buurt, omzien naar elkaar zoals op de huiskameravond is
voorgesteld. Betrokken op elkaar.
-Kleine groepjes in buurten, zoals is voorgesteld bij de huiskameravonden; omzien
naar elkaar.
-Persoonlijk benaderen misschien?
-Ja, afhankelijk van conclusies en aanbevelingen van de werkgroep.
-Vragen! mensen willen soms gevraagd worden.
-Mensen binnen en buiten de kerk benaderen en vragen bepaalde taken op zich te
willen nemen. Ikzelf ben nog nooit gevraagd!
-Niet meer, helaas.
-Iemand die zich als vrijwilliger aanmeldt wordt door de kerkelijke organisatie al snel
"uitgewoond". Dat is mijn ervaring. Vandaar dat ik ook geen behoefte heb om weer als
vrijwilliger in te stromen. En ik merk dat ik daar niet alleen in sta. Als mensen deel uit
kunnen maken van een bloeiende gemeente en een afgebakend, aangepast en tijdelijk
pakket hebben, zonder dat dit tot in de eeuwigheid stilzwijgend wordt verlengd, lukt
het misschien om de huidige weerstand te doorbreken.
-Je zult het hoofdzakelijk moeten hebben van pensionado's en mensen die in ieder
geval niet werkzaam zijn, danwel anderszins beschikbaar zijn. Ikzelf werk fulltime en
ook nog eens buiten de provincie. Naast andere taken (o.a. zorg ouders) lukt mij dat
simpelweg niet. Je zou met de gemeente in gesprek moeten gaan om te kijken of er
werkzaamheden overgenomen kunnen worden d.m.v. zgn. werkervaringsplaatsen van
werklozen of mensen die (nog) niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Deze
mensen kunnen met behoud van uitkering eventueel werkzaamheden overnemen (b.v.
schoonmaakwerk, schoonhouden keuken e.d.). Nadeel is wel dat er een vorm van
toezicht vanuit de kerkgemeenschap moet zijn. Die capaciteit moet je dan wel hebben.
-Geen nieuwe ideeën, U zult wel van alles geprobeerd hebben zoals bepaalde
personen die geschikt lijken, rechtstreeks benaderen.
-Als je wil vinden zal je moeten zoeken. Mensen enthousiast maken en aanspreken.
Onbekend maakt onbemind. Uitstralen dat iedereen welkom is, gastvrij zijn. Zorgen
voor een 'warm bad'.
Mensen persoonlijk vragen. Vooral voor klussen met een begin en een eind zijn
mensen vaak bereid om mee te doen.
-Ik twijfel zeer over het voortbestaan van onze gemeente in de huidige vorm, daarom
denk ik niet dat er voldoende vrijwilligers te vinden zijn.
-Dit heeft m.i. geen prioriteit. We kunnen beter uitgaan van wat wij met deze concrete
groep mensen belangrijk vinden en kunnen. Dit is onze werkelijkheid.
-Misschien niet meer spreken over de termen ambtsdragers en taakdragers, maar
meer neutraal over vrijwilligers.
-Op social media meer promoten zodat het onder een groter publiek wordt verspreid.
-Persoonlijke benadering van mensen.
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-Ambtsdrager onder een dubbel voorbehoud: Niet samen met deze predikant en voor
een beperkte periode. Als deze predikant weg is, zullen er zeker mensen bereid zijn
een deel van de taken in of naast de kerkenraad op te pakken.
-Adverteren in de Regiobode. Omroep Gelderland inschakelen.
-Aanbod via de gemeente voor de nieuwe inwoners; vermoedelijk gebeurt dit al.
Aanbod via Streekblad. Aanbod via borden AH en COOP of andere supermarkten waar
berichten uit Doesburg en Angerlo opgeplakt worden. Aanbod via cursussen die de
kerk organiseert. Taken aanbieden met een begin en een eind. Of een werkdag voor
het een en ander.
-Geen idee, is altijd zeer moeilijk.
-Misschien door mensen als een soort stage mee te laten lopen, zodat ze kunnen zien
wat de taak of taken inhoudt(en).
-Het is ook belangrijk de werkelijkheid onder ogen te zien, dat het met de krimpende
en ouder wordende gemeente een realiteit is, dat het aantal vrijwilligers eerder zal
krimpen dan groeien.
-Ten aanzien van de vorige vraag: nee, geen taak op zondag - ik ben vaak op zondag
niet aanwezig. Meer rand-/buitenkerkelijken en "sympathisanten" inschakelen.. Ik kan
er zo een paar noemen...! In mijn vorige woonplaats werd bijvoorbeeld de
bazaar/rommelmarkt grotendeels door rand- en buitenkerkelijken georganiseerd.
-Ik heb nee ingevuld bij het wel/niet helpen binnen de kerkgemeenschap. Maar
afhankelijk van de taak kan dit natuurlijk per keer bekeken worden. Een kleine
afgebakende taak of meewerken in een project is mogelijk wel een optie.
-Zelf doe ik niet meer mee als vrijwilliger vanwege mijn leeftijd (altijd wel veel gedaan).
Om mensen warm te maken voor het vrijwilligerswerk is een persoonlijke benadering
belangrijk. Vraag alle gemeenteleden, ook diegenen die niet in de kerk komen. Niet via
een briefje, maar een persoonlijk gesprek.
-Meer aan de weg timmeren om mensen duidelijk te maken wat de Kerk zoal doet.
-Vacaturenbank voor vrijwilligers. Vrijwilligers vragen via de Regiobode en/of
Gelderlander.
-Allereerst zorgen dat de kern goed is, dat geeft vertrouwen aan alle mensen inclusief
vrijwilligers; als je dat laat zien komt er meer positiviteit.
-Vooral door maatschappelijk bezig te zijn kun je misschien andere mensen vinden om
mee te helpen.
-Er zijn best leden en buitenstaanders die actief zouden willen meedoen, maar het
werven ervan vergt een speciale aanpak: neem kleine stappen waarvan mensen de
gevolgen kunnen overzien. Deel de gewenste ondersteuning op in (kleine) hapklare
brokken met een kop en een staart. Benader mensen persoonlijk. Vraag niet: wilt u
ouderling worden, maar wilt u meehelpen zo nu en dan senioren te bezoeken die zich
alleen voelen. Bij het organiseren van maatschappelijke activiteiten kan prima een
beroep worden gedaan op mensen van buiten de kerk (dus netwerken en verticaal
samenwerken. Wees nadrukkelijk zichtbaar en laat zien hoe leuk en zinvol het is
vrijwilligerswerk voor de kerk te doen.
-Niet direct.
-Adverteren in de Regiobode, op een positieve manier mensen enthousiast maken.
Dus ook 'mond-op-mond reclame''. Bij bovenstaande vraag 6 heb ik ja ingevuld: doe ik
al. Dat wilde ik er nog bij zeggen.
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-Ja, vooral buiten de gemeente. Het huidige bestand is vergrijsd en te zeer op leeftijd
om nog nieuwe ideeën te aanvaarden.
-Proberen met beperkte en afgepaste werkzaamheden mensen betrokken zien te
krijgen.
-Mensen actief benaderen binnen de kerkelijke gemeente! Daarnaast ook de in de
Martinikerk geïnteresseerde mensen, al of niet lid/donateur van Stibema. uiteraard
geldt dit ook voor Stibega Galluskerk. Artikel c.q. oproep in de Regiobode of
Gelderlander plaatsen.
-Geen.
-Doesburgers aanschrijven dat de nood hoog is. Wijzen op consequenties dat er
anders mogelijk woonappartementen in de kerk komen of anderszins. Vragen om hulp
als vrijwilliger door huis aan huis-verspreiding van kaart of iets dergelijks.
-Vrijwilligerswerk moet vooral aantrekkelijk gemaakt worden.
-Kleine concrete taken formuleren die ook openstaan voor mensen van buiten de
gemeente. Dat betekent ook kritisch zijn op een sfeer van 'eigen gemeente'. Je kunt al
snel als gesloten overkomen.
-In de pers regelmatig aandacht hiervoor vragen; en verder vooral 'via via'.
-Dit is een toelichting op vraag 6: Zelf zijn we in het verleden 12 jaar taakdrager
geweest en gezien onze leeftijd en deze tijd is het niet wenselijk om weer zo'n functie
te vervullen. Antwoord op vraag 7: Mensen persoonlijk benaderen voor een bepaalde
(duidelijk omschreven) taak. Steeds weer waardering uitspreken tegen de vrijwilligers
en geen roofbouw op hen plegen.
-Nee.
- Ook dit is een maatschappelijk probleem. Kan ook een vrijetijdsprobleem zijn in deze
huidige digitale tijd. Bij gezinnen: beide werkzaam enz. Je moet je aangetrokken voelen
om voor deze vorm van gemeente vrijwilliger te willen of kunnen zijn. Open staan voor
de materie.
-Ja.
-Ik denk dat alle taken opgesplitst zouden moeten worden in kleinere taken, zodat
mensen gemakkelijker ja op een taak durven te zeggen. Maar gezien de
leeftijdsopbouw van onze gemeente toch een blijvend probleem. Een overzicht van
taken maken en gemeenteleden voorleggen, om zelf in te schrijven op een taak. Zoiets
als contact houden met oudere gemeenteleden, kan misschien ook door oudere
gemeenteleden onderling worden georganiseerd.
-I.o.m. de burgerlijke gemeenten Doesburg en Zevenaar proberen mensen in te zetten
die op afstand staan van de arbeidsmarkt.
-Wat ons betreft ook buiten onze gemeente zoeken en gericht zoeken naar
interesses/raakvlakken met activiteit waar vrijwilligers voor gevraagd worden.
-Veel naar buiten communiceren.
-Persoonlijk aanspreken. Diverse kanalen/media: aanbieden vrijwilligerswerk (denk aan
brief/online) dit zorgt voor groter bereik. Wellicht ook op plekken aanbieden bij
mensen die eenzaam/geïsoleerd zijn en behoefte hebben aan anderen om zich
heen/zich in willen zetten voor anderen.
-Creëer een duidelijk doel en visie waar iedereen bij betrokken is. Zorg dat iedereen
weet waarom de kerk bestaat en waarom de gemeenteleden bij deze kerk willen
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horen. Dan komen de oplossingen voor praktische problemen ook, omdat iedereen de
zin ervan inziet.
-1. Bouw aan een cultuur dat het normaal is dat je wat doet voor de gemeente, dat dit
een deel is van ieders bijdrage. 2. Stop met een kleine club steeds meer te laten doen;
dit maakt dat de doeners opbranden en daarna afhaken en de buitenstaanders het
ervaren als een gesloten club omdat ze overal dezelfde mensen vooraan zien staan.
3. Maak taken kleiner en laagdrempelig. 4. Bouw aan een verbonden vrijwilligerscultuur met hoge waardering voor wat mensen doen en voldoende ontmoeting en
feesten. 5. Durf gericht te vragen en kom met een heldere taak met een kop en een
staart. 6. De kerkenraad moet zo snel mogelijk af van de?????? die uit nood zijn
geboren; dat maakt onze draagkracht alleen maar kleiner en is voor de besluitvorming
ongezond. 7. De rol van de kerkenraad moet tegen het licht worden gehouden van veel
minder uitvoerend naar: a. luisteren wat er leeft, b. coördinerend van behoefte,
c. begeleiden en toerusten van vrijwilligers. 8. Zoek ook vrijwilligers buiten de kerk en
geef kinderen al jong een taak zodat het cultuur gaat worden. 9. Maak van vrijwilligerswerk een feestje en maak activiteiten zoveel mogelijk zelfredzaam. 10. Stop met overorganiseren. Door dingen meer organisch te laten ontstaan en minder nadruk te
leggen op de zondagochtendviering ontstaat er ook lucht voor andere vormen en
momenten van samen geloven, delen en ontmoeten.
II Inzet van vrijwilligers; mondelinge opmerkingen op de gemeenteavond
-Als randvoorwaarden voor vrijwilligers werkt goed dat je als vrijwilliger een belangrijke
taak krijgt en ruimte krijgt om het op eigen wijze uit te voeren.
-Het cadeau voor een vrijwilliger is het contact met elkaar en de ontmoetingen.
-Je moet het leuk hebben met elkaar ook al verschil je van mening.
-Humor is ook belangrijk. Eigen manier van leven relativeren, durven/lef hebben om een
praatje te maken buiten de vaste kringetjes om.
-De Vos de passie laten preken.
-Managen van vrijwilligers is een hell of a job, werk met functieprofielen (verwachtingspatroon, organisatie), structuur geven.
II Inzet van vrijwilligers; op/na de gemeenteavond ingevulde vragenlijsten met
betrekking tot de 5e pitch
5e pitch (op zoek naar vrijwilligers) door Mart de Kruif
Onderwerp
Het werven van vrijwilligers, voor onze kerkelijke gemeente en voor de instandhouding
van onze gebouwen, vergt een permanente inspanning. Wie de vrijwilligers zijn en waar
ze vandaan komen is bijzaak, maar wat hebben wij vrijwilligers te bieden?
Stelling
Alleen met voldoende vrijwilligers hebben wij toekomst!

Hoe zou u (onbetaalde) vrijwilligers willen werven voor onze kerk?
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-En alleen met toekomst(visie) krijg je voldoende vrijwilligers, dus (her)formuleer die visie
en draag die uit!!
-Passie/verbondenheid/enthousiast, duidelijke visie, positieve wil! Sfeer is belangrijk!
-Persoonlijke benadering, vacaturebank, overzichtelijke taken!
-Behoefte aan vrijwilligers meer bekend maken in de pers, Regiobode, etc.
-Informeer bij de Evangelicals; wat is hun aantrekkingskracht?, publicatie in de
Regiobode.
-Datgene waar je zelf warm voor loopt “delen”, passie is belangrijk, maar mensen
moeten zelf het belang zien, de motivatie hebben, intrinsiek, je kunt vertellen, delen en
hopen dat het “binnenkomt”.
-Enthousiast maken voor de kerk.
-Op projectbasis, zorgvuldig omgaan met de vrijwilligers die zich al jaren inzetten, soms
is coaching nodig om te voorkomen dat ze erna de kerk de rug toekeren, duidelijk
maken dat consumeren meer iets voor bij een MacDonalds is. Meer humor in de kerk,
durven vragen.
-Afgebakende taak, duidelijkheid, openheid, geen kliekjes, draag wat bij aan de zaak
waar je voor staat.
-Door meer om te zien naar elkaar (pastoraat) krijg je m.i. meer betrokkenheid bij de
kerkleden. Niet altijd in het zelfde ”kringetje” zoeken naar vrijwilligers, ook
andersdenkenden durven vragen.
-Ja, doel, gelijkgestemden, gezelligheid, waardevol samenzijn, heldere structuren,
functieprofiel, interactie.
-Wat is voldoende?
-Klopt, de 3 randvoorwaarden van Mart de Kruif, het idee van stage laten lopen voor
moeilijk lijkende klussen is goed, als je in een team komt: wees gul met hartelijkheid, als
iemand zich aanbiedt: blijf contact houden.
-Klopt; alle leden hebben vanuit hun lidmaatschap ook (mede)verantwoordelijkheid,
context geven waarvoor men passie heeft, duidelijk zijn in randvoorwaarden en
verwachtingen, samen successen vieren.
-Kijk op welke terreinen je mensen nodig hebt; wat moet er gedaan worden,
inventariseer wat je leden ”kunnen”; welke deskundigheden/vaardigheden er zijn,
koppel die inventarisaties aan elkaar en vraag mensen gericht.
-Opvallend dat deze man geestelijk de spijker op zijn kop slaat: waarom hebben we in
onze kerk toch zo moeite om een duidelijke visie te ontwikkelen, in gezonde kerk is
iedereen vrijwilliger, materiaal geven!, willig: passie, verbondenheid verder ratio,
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duidelijke visie: waar wil je heen?, sfeer is bepalend, geestelijk krijg je veel terug, aai over
de bol is beter dan een schop onder de kont, contact, ruimte, sfeer, humor.
-Passie voor hetgeen je doet, randvoorwaarden: visie, fysieke zaken, deel van het team,
sfeer, wees duidelijk wat je verwacht. Uit dit betoog leer je: alleen vrijwilligers die zich
geroepen voelen in relatie tot PGAD, zorg voor afbakening, zorg voor goede
omstandigheden, je geeft veel terug aan de vrijwilliger, beter aai over de bol dan schop
onder de kont.
-Prima verhaal van Mart, verhaal van Mart uitwerken naar de kerk, overzichtelijke taken
waar je mensen voor vraagt, probeer groepjes uit verschillende leeftijden samen te
stellen.
-Wanneer wat er geboden wordt enthousiasme uitstraalt en gastvrijheid.
-Eerst voldoen aan de voorwaarde verbinding, dan over de anonimiteit heen stappen,
wat gaan die vrijwilligers doen? Belangrijk dat het gevoel geeft dat je betekenisvol bent.
-Via de vrijwilligersvacaturebank, in samenwerking met de burgerlijke gemeente.
-Contact met burgerlijke gemeenten over het inschakelen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt.
-Passie, randvoorwaarden scheppen: visie, in fysieke zin, manier van omgaan met
elkaar/sfeer. Persoonlijk benaderen voor vraaggericht actie en kijken wat haalbaar is
voor die persoon, openstaan voor ideeën hierover, vrijwilliger eigen inbreng geven,
humor, relativeren, talenten benutten en structuur bieden.
-Je eigen passie overdragen op die ander, je eigen enthousiasme laten zien in
combinatie met het doel, geef ze positieve ervaringen.
-Heerlijke pitch, dat dus!
-Daar moet toch iedereen in kunnen passen die wat wil!, zeer duidelijk!, onderdeel zijn
van!
-Mensen van buiten.
-Vrij en willig, passie, randvoorwaarden: visie, fysiek omgang. Eens, passie, hier wil ik bij
horen, verbondenheid door samen doen/informeel samen zijn, duidelijke keuzes en
visie, dan toch jongerenwerker? (jeugd heeft de toekomst).
-Ja.
-Zorg voor goede voorwaarden, sfeer, spullen in orde, etc. In de diensten meewerken
met een goed koor, waar het heerlijk zingen is, professionele leiding, goede muziek,
repetities met fijne sfeer. Het meedoen, moet voldoening geven, de groep betrokkenen,
SAMEN.
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-Als ik het wist!, hapklare brokken, duidelijke taken die in tijd eindig zijn, sfeer afhankelijk
van openheid/transparantie, vrijwilligersgroep. Mensen binden zich niet voor oneindige
taken, doorbreken van …. Koffiegroep.
-Lastige vraag.
-Vrij + willig: passie, betrokkenheid, deel uitmaken van iets dat groter is dan jezelf geeft
voldoening en motivatie. Ik vind het zelf moeilijk om me helemaal verbonden te voelen,
omdat een deel van de “taal” van de kerk niet echt de mijne is. Voel me ergens ook
buitenstaander, al hecht ik er belang aan en voel ik sympathie. Ik schrik toch terug voor
het dogmatische en het niet kunnen identificeren.
-Duidelijkheid over rol/verantwoordelijkheden. Ruimte geven om het binnen kaders op
eigen wijze te doen (niet alles voorkauwen). Waardering voor belangrijk werk.
-Vrijwilligers is een erg lastig verschijnsel tegenwoordig. Vooral de positieve aandacht en
gehoord worden zullen hierin een positieve bijdrage leveren. Een nader gesprek met de
heer De Kruijf om te leren lijkt mij ook geen slechte zaak. Verder heb ik hier geen
inspiratie in.
-Samenwerken, het gebouw in stand houden, kontakten, gezelligheid. Inhoud en
verdieping. Niet los laten waarom de kerk bestaat. De Bijbel, het gebed, het zingen,
actie. Niet “verengen” tot kerkelijk vormingswerk. Het Woord leeft ook.
-Duidelijke vraagstelling en taakomschrijving, projectmatig of 1 onderdeel.
-Ja!, werving van vrijwilligers door: het uitstralen van enthousiasme bij de dingen die we
doen. Inzicht geven in de taak, meelopen/kijken. Goede sfeer en passie belangrijk.
-Publiciteit in de Regiobode! En in Zonlicht/Maanlicht/Licht.

II Inzet van vrijwilligers; reacties op hoofdvraag 2 na de gemeenteavond
(vragenformulier)

2. We zijn razend benieuwd hoe u ons kunt helpen om meer vrijwilligers in en buiten de
kerk te vinden. Kunt u ons een aantal suggesties aanreiken?
-Misschien, heel misschien kan het motiveren: Er waren eens 3 mensen: iedereen,
iemand en niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen dacht echter dat iemand het wel zou doen
En hoewel iedereen het kon, deed niemand het. Hierdoor werd iemand boos omdat het
de taak van iedereen was en nu niemand het had gedaan. Iedereen dacht dat iemand
het had kunnen doen, maar niemand had zich gerealiseerd dat iedereen het niet wilde
doen. Aan het eind beschuldigde iedereen iemand omdat niemand deed wat iedereen
had kunnen doen.
-Blijft moeilijk.
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-Inventariseren waar en voor welke groep (bijv. koffie of winkel) er vrijwilligers nodig zijn.
Een mooie taakomschrijving van de groep, wat is het doel van deze groep.
Een enthousiasmerende taak en functieomschrijving, zodat vrijwilligers weten wat er van
ze verwacht wordt. In hoeverre is er inspraak?
Kleiner maken van taken. Verantwoordelijkheid duidelijk stellen en aan houden.
-We kunnen alleen enthousiast zijn over wat we zelf doen. Proberen mensen persoonlijk
te benaderen. Kleine dingen vragen. Grote klussen durven mensen niet aan. Ieder mens
heeft z’n kwaliteiten, die benutten.
-Kleine taken, duo-functies, vragen, cultuuromslag: lid zijn betekent inzet.
-Via de Vrijwilligersvacaturebank, contact met de burgerlijke gemeenten over het
inschakelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
-Nee. Hier heb ik absoluut geen idee in.
-Enthousiasme/gedrevenheid uitstralen door diegenen die reeds vrijwilliger zijn! Mensen
actief benaderen en mee laten kijken bij de diverse taken binnen de kerk (PGAD) of
Stibema—VEC.
-Overzicht taken in omvang en tijd. Wil van der Vlies heeft ooit zo’n lijst gemaakt.
Mensen vragen wat ze kunnen bieden. Actievere verkoop in de winkel.
-Publiciteit in kerkelijke en buitenkerkelijke bladen (Regiobode).
-Projectmatig werken, door nieuwe experimenten andere mensen betrekken, meer
digitaal aanwezig zijn en actief wisselwerking opzetten.
-Publiciteit.
-Een oproep doen via een advertentie in een regionaal – of dagblad?
-Het vinden van vrijwilligers wordt alleen maar moeilijker omdat het publiek vergrijst en
overlijdt!!
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Bijlage 3

Informatie versterken financiële positie (III)

III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; uitslag enquête
-82 % vindt dat de gebouwen die eigendom zijn van de PGAD meer beschikbaar moeten
zijn voor verhuur, zoals bijvoorbeeld feesten, partijen en evenementen; 18 % vindt van
niet.
-Met besef van het oplopende tekort naar circa € 69.000, - (meerjarenbegroting 20202024) vindt 50 % dat het Pastoraat ook in de toekomst toereikende financiële middelen
moet hebben, desnoods ten koste van het onderhoud/exploitatie van de twee
kerkgebouwen.
33 % vindt dat ook het Pastoraat (=predikant, cantororganist, pastorale/diaconale
activiteiten) moet inspelen op de financiële tekorten.
17 % vindt onderhoud/exploitatie belangrijker dan voldoende financiële middelen voor
het Pastoraat.
-Om de tekorten op de korte termijn aan te vullen, kiest 50 % voor het genereren van
extra inkomsten uit de professionalisering van het verhuur van de Martinikerk, wetende
dat de kosten voor de baat uitgaan. 42 % kiest voor de verkoop van bezit, waaronder
landbouwgrond. 8 % heeft de vraag niet ingevuld.
-Op de vraag voor ideeën voor het genereren van meer inkomsten voor onze gemeente
kwamen diverse antwoorden.
Een willekeurige selectie:
-Beide kerken laten exploiteren door een professioneel bedrijf met christelijke normen
en waarden, dat het lef heeft om inhoud, kwaliteit, geld verdienen en gemeente zijn te
mixen in nauwe samenspraak met de kerkenraad;
-De burgerlijke gemeentes mede verantwoordelijk maken voor de beeldbepalende
kerken;
-Onderzoeken of er appartementen kunnen worden gebouwd in de Martinikerk;
-Martinikerk verkopen aan een ondernemer met visie, zo dat we de kerk kunnen blijven
gebruiken;
-Het benaderen van enkele grote bedrijven/organisaties en vermogende particulieren
om op te treden als sponsor;
-Maak van de sporthal Breedestraat een kerkgebouw.

III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; gemaakte opmerkingen
bij vraag 15 enquête
-Daar hebben wij geen ideeën voor!!! Een steeds kleiner wordende gemeente is niet
eenvoudig op te lossen!
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-Verkoop grond.
-Neen.
-Voor welke 'parels' in beleving gaan mensen zich meer inzetten? Eredienst-Preek v.d.
Leek, combinatie zoeken van samen iets doen en er mogen zijn. Informele
ontmoetingsmomenten, b.v. ene week viering, andere week koffie en gesprek.
Eredienst creëert meer luisteraars dan gemeenschap.
-Het voortbestaan van deze kerkelijke gemeenschap vinden wij zo belangrijk voor
Doesburg, voor betrokkenen, dat wij ervoor zouden pleiten de extra collecte (buiten
dit voortbestaan van deze kerkgemeenschap) voor onderhoud van eigen gebouwen
te gebruiken, niet als keuze maar omdat het niet anders kan. Kies bijv. voor blijvende
ondersteuning van project i.s.m. de jeugd, daar hebben we onze handen al vol aan.
-Verkoop MK zodat we kerk kunnen zijn in een goed geïsoleerde nieuwe ruimte.
Predikantsplaats naar 0,7 fte.
-Online diensten in de vorm van overwegingen, inspiratie, meditatie, dag/weekspreuken etc. tegen kleine vergoeding aanbieden. Overwegingen en uitleg (ook
via het jaarprogramma opgezet --> nu ook in samenwerking met Drempt en
Laag/Hoog-Keppel) na x tijd (weken?) tegen betaling digitaal beschikbaar maken.
-Zie vraag 16.
-Landbouwgrond niet verkopen. Wat verkocht is, is weg en levert niets meer op.
-Ja, zie 14.
-Geen idee.
-Zie vorige vraag.
-Meer vaste bijdragen.
-Het afstoten van de Galluskerk, hoe jammer dat ook zou zijn. De kerkdiensten delen
met bijv. de Chr. Geref. Kerk, of een andere gemeente. De één heeft dan bijv. dienst
om 9.00 of 9.30 uur en de ander om 11.00 uur.
-Leden moeten bereid zijn veel meer vrijwillig te gaan bijdragen bij kerkbalans. Laat
ieder lid maar eens zijn statiegeld van flessen drank en statiegeld van kratten bier aan
kerk gaan doneren. Als grote groep leden niks bijdraagt hen hier op benaderen en
aanspreken!
-Een kerkgebouw realiseren dat meer centraal ligt voor Doesburg en Angerlo.
Gemeente wil een nieuwe sporthal bouwen. Sporthal Breedestaat een kerkgebouw
van maken (weinig onderhoud). Alle roerend en onroerend goed verkopen. Beleggen
in een beleggingsfonds.
-Indien van toepassing, het kerkgebouw ook verhuren op zondagen aan andere
kerkgenootschappen.
-Kerkbalans: duidelijk vaststellen wat de minimale kosten per jaar zijn voor mensen
die via de kerk willen worden begraven.
-Misschien 2x per jaar een bazaar; voor- en najaar. Toren vaker beklimmen in
zomertijd. Meer verhuren van onze gebouwen.
-Meer activiteiten buiten het gebouw (markten, rondleidingen etc.)
-Koffie met gebak voor pastoraat na dienst. In de zomer kerken in de Martini en in de
winter in de Gallus. Geen dubbele diensten.
-Zie 14. De Martinikerk zou het museale centrum van Doesburg kunnen zijn. Een
unieke gelegenheid waar exposities zijn die ook uniek zijn in Nederland. Dit in
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samenwerking met andere musea en horecagelegenheden. Voor PGAD een
verdienmodel dus.
-Verhuur als leslokaal en vergaderruimte.
-Nee
-De burgerlijke gemeentes mede verantwoordelijk maken voor de beeldbepalende
kerken; Onderzoeken of er appartementen kunnen worden gebouwd in de
Martinikerk.

-Meer verhuur Martinikerk, evt. ten koste van de zondagse vieringen.
-Neen.
-Martinikerk verkopen aan een ondernemer met visie, zodat we de kerk kunnen
blijven gebruiken als huis van gebed, voor concerten, mooie feesten, preken van de
leek, exposities met inhoud, acties voor een goed doel, noem maar op.
-Verhuur van de gebouwen. Actieve verkoop vanuit de winkel in de kerk.
-1 Graag zou ik eerst meer weten omtrent de financiële bijdrage van de
gemeenteleden. Hierbij bedoel ik vooral: lever een overzicht, hoeveel mensen een
tientje bijdragen of honderd euro of 500 euro of meer (dit slechts als voorbeeld
genoemd); verdeeld over de leeftijden zou nog mooier zijn. Dan is transparant, wat er
mogelijk lijkt. Het gaat natuurlijk niet om namen, maar alleen om de aantallen!
-Een permanente boekverkoop in de ruimte van de Annakapel, ruim opgezet met
boekentafels en regalen langs de wanden; onmiddellijk stoppen met de
voorbereiding van het zilvermuseum (blinde vlek).
-Verhuur Martinikerk, Subsidies.
-De verhuur gebeurt al. De Galluskerk verkopen en/of de landbouwgrond. Waarom
zou verkoop niet lukken? Er zijn mogelijkheden, mooie omgeving. De Galluskerk kan
denk ik een andere bestemming krijgen zoals ook elders met kerken gebeurt.
Woningen of appartementen. Al is dat triest voor de mensen die er nog komen.
Misschien zijn er meer inkomsten speciaal voor die kerk te verwerven. Fondsen? Rijke
adel? De Martinikerk kan geen andere bestemming hebben. Je kunt zo'n kerk niet
afbreken. Er is ook ander gebruik. Richten op gebruik van Martinikerk zoveel mogelijk.
En ook verhuur. Misschien meer cursussen aanbieden, vormingswerk?
-Weet ik niet.
-Gezien mijn vorige antwoord: Meer inkomsten is geen realistische verwachting.
-Ter overweging: in Dieren hebben de predikanten deeltijdfuncties elders. In
Rozendaal is het werk van de cantor afgeslankt, terwijl de cantorij elke zondag blijft
zingen! Inkomsten zijn te genereren als het mogelijk/verantwoord is de verzekering
van de kerk te schrappen. De gemeente Doesburg heeft de toren ook niet verzekerd.
Hoe zit het met verzekering van monumentale kerkgebouwen in de omgeving
(Walburgiskerk in Zutphen, Dorpskerk in Rheden etc.). In bijlage 1 (pag. 22) staat
begroot als personeelskosten € 128.000, -. Waarvan 10% voor de interieurverzorgster.
Met alle waardering voor haar werk, maar dat kan natuurlijk stukken goedkoper!
-Kledingbeurs houden. Alle gemeenteleden (ook de niet actieven) persoonlijk
benaderen voor een gift voor het voortbestaan van onze kerk.
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-Persoonlijke benadering van de gemeenteleden en vragen om een extra gift in het
belang van het voortbestaan van de kerk.
-Huis aan huis verkoop van b.v. tulpenbollen of paas- of kerstkaarsen/kaarten
-Geen zilvermuseum e.d.
-Nee, helaas.
-Meer inspelen op het werven van gelden uit nalatenschappen. Regelmatig
organiseren van boeken/platen/DVD/CD- resp. kleinschalige vlooienmarkten. Het
aanvragen van bijdragen uit landelijke vermogensfondsen. Het beter
gebruiken/commercialiseren van de Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij.
-Nee, we leven alsof we een vrij grote gemeente zijn met 2 kerken en nog een
Wehmerhof; dat is niet verantwoord om daar mee door te gaan. Er wordt teveel
gekeken naar wat er nog 'te redden' valt, er moeten besluiten genomen worden.
-Stibema is op de goede weg. zie de cijfers over 2019. Corona verstoort dit beeld in
2020 volkomen. Betere vrijwilligers, vriendelijker en professioneler. meer bezoekers
in de kerk en de kerk landelijke bekendheid geven.
-Daar is al jarenlang zo uitputtend over nagedacht dat ik geen nieuwe ideeën meer
zou weten.
-Maximaal inzetten op exploitatie Martinikerk en geen entree heffen voor bezoek aan
de kerk! Gebruik kerk / kerken delen met andere geloofsgemeenschappen.
-Samen in de katholieke kerk.
-Personeelsfeesten of bijeenkomsten van Ubbink, Rotra, aannemer, Gemeente
Doesburg in de Martinikerk houden. Activiteiten in MK tijdens braderie, kermis en
kadedagen, meedoen met organisatie en kerk ter beschikking stellen om extra
inkomsten te genereren. Meer exposities in de kerk, die tegen betaling bezocht
kunnen worden. Bezichtiging orgels tegen betaling. Opening zilvermuseum om extra
geld te genereren.
-Leden vragen waarom ze opeens veel minder of niet meer ergens aan meebetalen.
Het kan zijn dat er dan meer op tafel komt. Het is nu heel vrijblijvend. Een algemene
klacht dat er minder binnen komt helpt niet. Wellicht levert het niet (gelijk) meer geld
op maar wel meer inzicht.
-1. Nadenken over hoe de exploitatie van de kerk niet voor het grootste deel op de
gemeente rust. ; 2. Veel duidelijker maken hoe we concreet als gemeente bijdragen.
Wat is de kerk ons waard en hoe blijf je geven zonder te dreigen met intrekken
kerkelijke bijdragen als je het niet eens bent met dingen?
-Verdere intensivering verhuur MK en GK; de corona zit ons natuurlijk wel dwars.
-Minder uitgeven.
-Misschien iets inspelen op al die toeristen, welke Doesburg altijd bezoeken.
-Ieder lid of dooplid moet financieel bijdragen, verplicht; over de hoogte van de
bijdrage (gewoon een bedrag) valt te discussiëren maar minimaal € 50 moet toch
kunnen. Het kost misschien wat leden, maar dat zijn toch degenen die niets of
extreem weinig bijdragen. Als ze dat niet kunnen betalen kunnen ze een
tegenprestatie leveren. Bovendien moet administratief gecontroleerd worden en
gehandhaafd worden door het sturen van herinneringen. Door de contacten die
hierdoor ontstaan hoor je ook wat er bij de mensen, terecht of onterecht, leeft aan
ideeën en gedachten. Dit alles zou moeten gebeuren door vrijwilligers of taakdragers,
en niet door het inschakelen van dure bureaus.
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-Verhuren voor meerdere toelaatbare zaken.
-Oprichten van een loterijfonds in bv. een stichting? Het kopen van loten waarvan de
opgebrachte gelden door o.a. Doesburgers, worden ingebracht. Bij het winnen van
een prijs boven €100.- 10% verloten onder de deelnemers. Bij het winnen van €1000.of meer 10% verdelen onder de deelnemers. Misschien wordt de winst weer terug
gestort als gift.
-Aanspreken van de gemeente Doesburg. Martinikerk is ook een wezenlijk onderdeel
van Doesburg.
-Een professionele verhuur persoon, in samenwerking met de Gasthuiskerk en
misschien ook met andere culturele instellingen in de regio, dat hebben we vier jaar
geleden al uitgesproken in de toenmalige inrichtingscommissie. Daar is niets mee
gedaan. En ook professionele hulp inroepen voor fondswerving (werkt bij Lalique
goed). Want als de Martini goed verhuurd moet worden, zullen er wel meer nieuwe
rode stoelen bij moeten. Een stevig gesprek met de burgerlijke gemeente over de
toekomst van de positie van de Martinikerk, het natuurlijke centrale punt van de
gemeente. Stel dat die kerk leeg komt te staan. Dan heeft de burgerlijke gemeente bv
geen grote zaal meer.
-Grotere evenementen contracteren (b.v. VNG-congres).Het benaderen van enkele
grote bedrijven/organisaties en vermogende particulieren om op te treden als
sponsor.
-Professionalisering van de verhuur van alle gebouwen
-Verhuur en deels commercieel maken van gebouwen.
-Bruiloften in de kerk. Trouwfeesten in de kerk.
-Beide kerken laten exploiteren door een professioneel bedrijf met christelijke
normen en waarden die het lef heeft om inhoud, kwaliteit, geld verdienen en
gemeente zijn te mixen in nauwe samenspraak met de kerkenraad. Landerijen
verkopen.
III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; mondelinge
opmerkingen op de gemeenteavond
-Vraag alle 10.000 inwoners van Doesburg, vanwege het kerkgebouw, om een kleine
bijdrage per jaar om het financiële gat te dichten.
-Onderhoudskosten van het kerkgebouw hangen als molensteen om de nek.
-Veel meer Doesburgers zien te winnen voor het gebouw.
-Een serieus en diepgaand gesprek met de burgerlijke gemeente dat de Martinkerk ook
van de burgerlijke gemeente is, de gemeente heeft geen grotere ruimte dan de kerk.
-Vrijwilligers van buiten aantrekken zoal b.v. voor het houden van de Chagalltentoonstelling. Het onderwerp en publiciteit trekken mensen aan.
-Het is vlug scoren om naar predikant en organist te kijken om te bezuinigen. De kurken
waar we op drijven is o.a. betaald personeel.
-Via de gemeente Doesburg alle Doesburgers een brief in de bus voor een donatie.
-Ik word treurig over bezuiniging op personeel en de opmerkingen over de predikant.
We hebben een gepassioneerde predikant en een gepassioneerde kerkenraad, de weg
van krimp is een glijbaan. Maak het enthousiasme te gelde.
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-Een voorbeeld van snel geld binnenhalen is een digitale pixelverkoop in Amerika.
-Als Hans z’n plannen waarmaakt dan hoeven we niet te bezuinigen.
III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; op/na de
gemeenteavond ingevulde vragenlijsten met betrekking tot de 6e pitch
6e pitch (geld genereren) door Hans Mulié
Onderwerp
Extra inkomsten verwerven is een kunst. Je moet het durven en loslaten wat vertrouwd
is.
Stelling
Alles kan, maar niet alles moet!

Waar zou u meer op insteken als we op zoek zijn naar extra inkomsten? Wat kan volgens
u niet?
-Professioneel verhuren, coronaproof samenkomen voor grote groepen!; unieke kans in
deze tijd, niet: doorgaan zoals nu.
-Meer reisbureaus inschakelen, combinaties met overige musea.
-Je moet het als gemeente niet hebben van horeca, evenement of dergelijke: is slechts
een extraatje.
-Het geld ligt op de vloer.
-Goed van Hans Mulie: zeker kansen, zoals hij dit schetst, hij maakt enthousiast en gaat
uit van mogelijkheden! + goede Pr-man: hem inzetten!
-Meer cultuur in de kerk, vaker trouwen in de kerk, vaker een feest met name nu in de
Coronatijd of receptie: levert veel op!!
-Verhuur, evenementen, met inachtneming van het gebouw “kerk””, i.e. karakter van
feesten e.d. moet wel acceptabel zijn.
-Meer concerten e.d. “binnenhalen”. Waarom maakt de EO geen gebruik meer van de
kerk?
-Sluiten ons aan bij de spreker!
-Conform pitch Hans Mulie, maar er is meer stabiliteit nodig om voorbereid te zijn bij
toekomstige tegenslagen (denk aan huidige pandemie).
-Mee eens, verhuur, kerk langer open, de Doesburgers meer bij het gebouw Martinikerk
betrekken. De ideeën van Hans: mooie uitgangspunten om verder op te borduren.
-Genoemde “evenementen”, zoals rondleidingen, eventueel in de vorm van
“packagedeals” via bv VVV en eigen initiatieven/projecten. Burgerlijke
gemeente/inwoners betrekken bij dragen van de kosten.
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-Arrangement: inhoud; koppel dit aan bezoekers, als trouwlocatie is de Galluskerk
intiemer, de exploitatie moet door een professional en een kern van bestaande betaalde
bediening.
-Evenementen op z’n gat, meer open is meer geld, gebruik de kerk als lunchplek +
arrangement, zorg voor exposities, zorg voor orgelspel + winkeltje.
-Mooi verhaal van Hans, vrijwilligers van buiten werven, oplossing personele sfeer,
Doesburgers winnen voor het gebouw.
-Meer openstellen is belangrijk, betere verwarming is essentieel om dit te kunnen doen
en meer mogelijkheden voor verhuur.
-Niet te conservatief denken, arrangement bedenken!, gebruik de pracht van de kerk
met expositie/orgelspel, trek maatschappelijke organisaties in de kerk, 2022 40.000 euro
genereren.
-De kerk nog meer openstellen voor bezoekers en voor evenementen, etc.
-Sponsoring door particulieren en bedrijven, extra verhuur.
-Meer evenementen/activiteiten, meer bezoekers/kerk hele jaar open, eens met gedane
suggesties, opnemen in aanbod VVV, huis aan huis-actie Doesburg (en Angerlo),
inwoners motiveren.
-Open de kerk 12 maanden per jaar, concrete vraag aan de samenleving voor
vrijwilligers.
-Hele jaar open? Moeten meer vrijwilligers bijkomen.
-Investeringen van buiten zien te vinden, ook al zal dat misschien inhouden geen
eigenaar van het kerkgebouw te zijn, financiële problemen delen met Doesburgers en
stadsbestuur op lange termijn.
-Meer open is meer geld, busreizen-arrangement, bemoedigend dat kerk open zoveel
oplevert, goed punt om vrijwilligers buiten de kerk te zoeken voor openstelling,
vrijwilligers koppelen aan thema-expositie.
-Meer concerten, meer cultuur.
-Actievere verkopers in winkel!, busreizen laten betalen als ze met 60 man binnenkomen
(uit België en Nederland), landelijk reclame maken voor de ruimte, een serieus en
diepgaand gesprek met burgerlijke gemeente.
-“Vriend” worden van de kerk, zoiets zou ontwikkeld moeten worden en daar kan dan
iets tegenover gezet worden.
-Meer bezoekers genereren, optimistisch verhaal, mooi perspectief geschetst, gelukkig
hebben we zo’n prachtig gebouw, dat is inderdaad een manier om ook geld te
verdienen, maar komen we dan niet tekort voor onderhoud, etc.?
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-Alles wat niet de morele aspecten van het kerkgebouw raakt (geen erotiek, politiek e.d.).
-In lijn met pitch 4 vond ik dit een zeer positief verhaal. Er zijn dus gelukkig ook mensen
buiten de PGAD die zich willen inzetten voor het gebouw. Die groep zou zeker mogen
groeien. Dan worden de lasten en de lusten van de Grote kerk eerlijker verdeeld tussen
de christelijke en burgergemeente.
-Er gebeurt al zoveel aan bijeenkomsten, trouw en rouw, tentoonstellingen. Karakter van
het gebouw. De sfeer van Heiligheid. Cursussen over de Bijbel, bijdrage € 5, - per keer.
-Creatief denken, er is al veel gebeurd op het terrein van verhuuractiviteiten, dus blijven
zoeken naar vormen van verhuur.
-Ja!, Extra inkomsten genereren; Stibema/VEC maximaal de ruimte geven. Niet: grote
financiële risico’s nemen!
-Verhuur faciliteren (ook door PGAD).

III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; reacties op hoofdvraag
3 na de gemeenteavond (vragenformulier)

3. Welke ideeën heeft u om de portemonnee van de kerk beter te vullen?
Hoe zou u de financiële huishouding voor de toekomst weer gezond willen maken?
-Zonnepanelen op het dak en waar mogelijk elders. Overname door de burgerlijke
gemeente van de Martinikerk of actie in Doesburg voor behoud gebouw Martinikerk.
-Bezuinigen op de organist lijkt me niet wijs. Concerten e.d. brengen geld in het laatje
voor Stibema en ik heb begrepen dat de PGAD daar ook van profiteert.
-Onze huidige predikant (Chris) heeft veel contacten buiten onze kerkelijke gemeente
om. Niet alleen met de kerken in Doesburg en omgeving maar ook maatschappelijk.
Wilbert zijn talenten laten gebruiken en inzetten. Hij zou zichzelf kunnen
terugverdienen. Met bijvoorbeeld het terughalen van de van orgel- en koorcursussen
naar Doesburg en ook gebruik laten maken van de Gallus en Wehmerhof, (her)nieuwde
opzet van de Evensong (al dan niet met Stidomu); in een andere vorm.
Het opzetten van een koor of muziekgroep gemeente breed. Er zijn nu contacten met
meerdere muzikanten en zangers.
Beide kerkgebouwen meer inzetten voor andere doeleinden. Exposities, culturele
bijeenkomsten. Samenwerken met Doesburgse / Angerlose ondernemers. Maak er een
Doesburgse en Angerlose kerk van. Iedereen moet weten wat er allemaal kan en mag in
onze kerkgebouwen. Permanente verhuur voor b.v. Wereldwinkel. Een voordeel is dat
dan de kerk overdag ook open is waardoor er meer bezoekers kunnen bezichtigen.
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-Verwarming in winter besparen. Uitkijken naar kleinere ruimtes b.v. Gasthuiskerk of
Ooipoortkerk in Doesburg. Angerlo is veel goedkoper. Luxe papieren versies
vereenvoudigen. Schermen in de kerk meer gebruiken.
Gebouw en kosten overlaten aan Stibema.
Pastoraat, boodschap van de Bijbel duidelijk maken naar gemeente.
Probeer ook oudere Doesburgers in advies te betrekken bij beslissingen.
Komt er meer interesse en komt er waardering en geld (hoop je) Mensen willen gezien
worden.
-Terug naar de kern: dat is gemeenschap zijn, creatieve denktank opzetten als stap 1,
professionele exploitant voor beide kerkgebouwen met een hart voor de gemeente, geld
vrijmaken om formatieplaatsen te behouden, leer van ervaring van kerken die dit al
doen b.v. Deventer. Advies via: Kerkrvernieuwers.nl
-De kerk nog meer openstellen voor bezoekers en voor evenementen, etc., sponsoring
door particulieren en bedrijven, extra verhuur.
Landbouwgrond verkopen en bezuinigen op gebouwen en personeel
- Ik zou het zeer interessant vinden om te kijken of er in de toekomst gezamenlijke
samenkomsten gehouden kunnen worden met een andere gemeente. Bijvoorbeeld de
Remonstranten. Wij leveren twee weken onze predikant en zij leveren twee weken die
van hen. Zo blijf je ruimte geven voor elkaar en vind je elkaar toch. Natuurlijk zitten er
theologische verschillen tussen denominaties, maar de coronacrisis heeft in deze wel
bewezen dat de wens tot geloven hier toch boven staat. Je kan dan ook gebruik maken
van een pand.
De exploitatie van de Martinikerk zou buiten de PGAD moeten plaatsvinden. Dan kan de
gemeente zich weer richten op de zaken waar het om gaat, de mens.
-Meer inzicht geven in het geefgedrag, b.v. bedragen noemen en geen namen. Het mini
maal /gewenste bedrag, vrijwillige gift noemen. Fuseren met omgeving/federatie.
-Absoluut niet op de professionals (predikant/organist) bezuinigen. Wilbert zou best een
soort lunchconcertjes willen geven, waar mensen voor moeten betalen en hij uiteraard
ook betaald wordt. De predikant onderhoudt ongelooflijk veel contacten met ouderen
(bezoeken/kaartjes sturen, bloemen meenemen). Als wij als vrijwilligers al die bezoeken
moeten afleggen, dat gaat gewoon niet. In Friesland of Groningen hebben ze op een
gegeven moment met een paar gemeentes een medewerker aangesteld om fondsen te
werven en om bezoekwerk te doen en te coördineren. En ze hebben het met diaconaal
geld gedaan!! Anita weet welke gemeenten het zijn.
De burgerlijke gemeente echt met de neus op de feiten drukken over hoe ernstig de
financiële situatie is.
Alle Doesburgers een brief in de bus doen (inlegvel in de Regiobode) om vriend van de
Martinikerk te worden, net als na de oorlog toen de Doesburgers stenen kochten voor
de wederopbouw van de Martinikerk.
Arrangementen goed idee. Busmaatschappijen laten betalen als ze met 60 man of
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minder de kerk binnengaan.
-Verhuur faciliteren.
-Als we duidelijk(er) impact op de samenleving hebben, mogen we diezelfde
samenleving ook onze positie uitleggen en om steun vragen.
-Geen vakbekwaamheid voor ideeën; PKN Utrecht?
-Leden moeten veel meer bijdragen (over hebben) voor hun mooie kerk. Vraag: met
hoeveel % verhoging per lid is de begroting wel sluitend? Zij die momenteel niets
bijdragen moeten maar vanaf heden met € 250,-- beginnen als zij daar draagkracht voor
bezitten.
-Dure gebouwen afstoten. Appartementen erin maken.

III Versterken financiële positie/genereren van extra inkomsten; in briefvorm
binnengekomen reacties na de gemeenteavond
-Misschien is mijn opmerking n.a.v. de gemeenteavond over het Walckerorgel als grap
gelezen. Dat is echter heel serieus bedoeld. Voor onze diensten hebben we een groot
orgel niet meer nodig en er is zeker veel belangstelling voor het Walcker. Emotioneel zal
dat veel losmaken, meer bij de niet-kerkleden als bij de kerkleden. Volgens een schatting
zal een dergelijk instrument ver boven de € 600.000 op kunnen brengen en dan ben je
heel veel jaren uit de problemen. Pastoraat mag niet gekort worden want dan is er
alleen los zand over voor goedwillende vrijwilligers.
Chris en Job heb ik hier al over gesproken en ik wilde toch nog even de ernst(!!!) hiervan
doorgeven. Ik zeg dat met diverse gevoelens als bespeler van het Walcker, jammer dat
het zou moeten, maar zakelijk (mijn praktijkkant) zegt dat het een goede mogelijkheid
voor overleven van de PGAD is.!!

-Hartelijk dank en ik heb de bijlage met interesse gelezen!
Ik wil zeker graag meedenken over de toekomst van de gemeente!! Hoop alvast op een
goede blijvende oplossing.
Voor meer!! inkomsten Martinikerk al een paar “wilde” ideeën, die ook de functie van
het gebouw voor Doesburg versterken:
*Op de zuidkant van het kerkdak (is groot oppervlak) met subsidie passende
zonnepanelen. Dakoppervlak verhuren.
*Een eenvoudig Hostel in de kerk voor de vele trekkende (fiets)toeristen. Hebben
zomers geen kachel nodig en is aantrekkelijk.
*Een sportschool met per persoon een matje en kleine gewichten (bv. Cross Fit). Kunnen
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zonder verwarming en douche droog sporten.
*Museum Lalique in de kerk ???
*De Doesburgse markt in de kerk. Lekker droog en beschut. Was vroeger ook zo in alle
grote kerken! Kraam moet wel naar binnen kunnen.
*….
De functie van het kerkgebouw t.b.v. van de eredienst blijft voor een relatief kleine
gemeente zo nog steeds mogelijk. Wellicht ook met alle muziek en akoestiek, die er nu
ook is.
Zoals wij al eerder hebben besproken is de verzekering van de huidige Martinikerk een
aandachtspunt. Ik kan mij voorstellen, dat de landelijke PKN dit risico voor alle (oude)
kerken heeft afgedekt of moet gaan afdekken… ? De premiekosten van alle individuele
kerken in NL tezamen moeten wel gigantisch zijn.. Beter is dan dit risico niet te
verzekeren maar landelijk te nemen. Zo doet de rijksoverheid dat ook. Wellicht ook alle
gemeenten via Vereniging Nederlandse Gemeenten…
PKN landelijk heeft genoeg geld in buffer voor herstel van incidentele lokale schade.
Goedkoper dan elk jaar veel premie betalen.
Dus mi bij PKN aankloppen voor oplossen van deze kostenpost.
De grootste structurele kostenpost is het loon voor de predikant. Dit is zeker een nader
te bekijken punt. Een combi met een naburige gemeente is misschien een optie?
Wellicht zijn er vacante gemeenten waarmee het gesprek hierover zou kunnen worden
gevoerd.
Verder is er naast een parttime predikant wellicht nog ruimte voor een kerkelijk
werker(ster)….
Ondernemende en bezielende werkers zorgen vaak voor veel meeleven en daarmee kan
ook de steun vanuit de gemeente toenemen. Zowel in inzet als in geld.

III Versterken financiële positie/bezuinigingsmogelijkheden; op/na de gemeenteavond
ingevulde vragenlijsten met betrekking tot de 7e pitch
7e pitch (begroting op orde krijgen) door Wim de Vos
Onderwerp
De begroting op orde krijgen vergt de komende periode pijnlijke ingrepen.
Stelling
We moeten nu kiezen!

Welke ingreep zou u toepassen?
-Predikant 50 %, organist 50 %, verhuur Galluskerk en Martinikerk maximaliseren.
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-Waarom twee kerkgebouwen handhaven? Er is maar één gemeente! of toch niet? Zou
voor de gemeentevorming beter zijn! Kijk of de predikant deeltijd in een andere
gemeente kan doen; dit gebeurt meer!
-Bezuinigen op personeel komt pas aan de orde als er een vacature van predikant
ontstaat; niet eerder.
-Alle mensen uit Doesburg vragen voor een bijdrage jaarlijks via een brief van de
gemeente Doesburg.
-Verkopen van landbouwgrond, etc., predikantsplaats moet wel behouden blijven,
professional blijft van belang!! = de basis!, cantor eveneens belangrijk, deze heeft slechts
9 uur, muziek belangrijk!, hoort ook bij de basis!
-Eerst liquiditeit creëren door verkoop gronden, hopelijk leert de tijd ons dan wat te
doen…
-Predikant fulltime € 90.000, - noodzakelijk, maar een cantororganist is een overbodige
luxe, een (gewone) organist is veel goedkoper. Een deel van de “slapende leden”
uitschrijven om landelijke kosten/afdracht te voorkomen.
-Afstoten pastorie Angerlo, vermindering uren cantororganist en zo mogelijk predikant!
-M.u.v. de Martinikerk, vastgoed afstoten!
-Kosten/batenverhaal vraagt om meer informatie, welke kosten zijn hierin wel/niet
meegenomen, haal niet de ziel uit de kerk door het (deels) afstoten van predikant en
organist!
-Verkopen onroerend goed.
-Meer samenwerken met omliggende gemeenten op het gebied van pastoraat,
verzekeringen daar waar het kan opzeggen.
-Bezuinigen op verzekering/onderhoud gebouwen en inzetten voor pastoraat, faciliteren
exploitatie gebouwen, verhogen (instellen) minimum lidmaatschapbijdrage (o.b.v.
persoonlijk inkomen).
-Niet de gebruikte verhuurde gebouwen afstoten, grond (ook in erfpacht gegeven)
aanhouden/let op termijn voor pachtherziening, etc., huurwoningen, afhankelijk van
staat van onderhoud aanhouden: dat is een maatschappelijke taak!
-Als je de predikant wegbezuinigd dan mis je de professie, gebouw is inhoudelijk
inkomsten, draag de Galluskerk over aan Komdersuut en de Stichting Behoud
Galluskerk, start met professionele exploitatie, beheer op beide locaties,
exploitant/beheerder met een “gelovig Hart”.
-Zeker geen predikant afstoten! No way!, Je haalt het hart uit de gemeente, schaf
verzekering af, exploiteer de kerk beter b.v. gebruik de kerk als lunchplek +
arrangement, exposities, winkeltje, zoek vrijwilligers: daarmee kun je geld creëren.
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-Niet in personele sfeer, lijkt sterfhuisconstructie, origineel geld werven.
-Grond verkopen en huizen, niet bezuinigen op predikant/cantor.
-Kosten Martinikerk 7000 euro, excl. overige lasten als verzekeringen Wat valt er te leren
van andere gemeenten in dezelfde situatie. Dat we geld gaan verdienen met de
Martinikerk horen we al heel lang, lukt dat met vrijwilligers? Is nu al zorgpunt. Ambitie:
wie/wat wil je in essentie zijn.
-Landbouwgrond verkopen.
-Landbouwgrond verkopen, extra verhuur, bezuinigen op gebouwen/personeel.
-We moeten niet sparen/oppotten voor de toekomst, zorg dat de kerk het hele jaar open
is, personele kosten: als Chris weg is.
-Dat moeten we zeker, phh
-Geen verkopen van kerkgebouwen. Doesburgse gemeente aanspreken! voor bijdrage,
via C.D.A.??
-Verkoop gebouwen lost niets op, organist/dominee?, donatie van alle inwoners van
Doesburg.
-Inbreng personeel: predikant, cantor en interieurverzorgster belangrijk; nodig om als
gemeente verbonden te blijven, out of the box leren denken, kunnen ook mensen van
buiten zijn.
-Dus 1,0 predikant voor slechts (van 1200 naar 800 leden) = 2/3 van de mensen??; 1/3
tijd voor groeiende gemeente. 0,6 predikant of interen en geloven in groeiende
gemeente door keuzes, visie, passie, dan ook meer opbrengsten. Is het erg om minder
reserve te hebben? Minder betaalde krachten is dan bijna gelijk aan niet meer geloven in
toekomst, self fulfilling profhecy.
-Bij openstelling: concert wekelijks door cantororganist, muzikale kwaliteit. Investeren;
geld genereren door inzet cantororganist/predikant, muziekvesper met collecte, extra
vespers/concerten/etc.
-Cantororganist speelt ook geld binnen, landerijen verkopen! Niet bezuinigen op de
professionals. Onze predikant is erg verbindend. Zouden niet alle gelden van kerk +
diaconie bij elkaar gelegd kunnen worden?; de scheiding begrijp ik niet.
-Ik weet het absoluut niet. Liever grond verkopen dan land. Maar kennelijk:
vermindering “personeel” in uren, hoe pijnlijk ook levert geld op. Echt vreselijk, maar
hopelijk komen er weer betere tijden? Kerk zijn zonder predikant is niet te doen. Muziek
is essentieel dat doet wat met mensen, maar misschien nu iets minder uren.
-Volgens mij hebben alle kerken om ons heen geldnood; de personele lasten moeten
gedeeld worden, samenwerking op pastoraal + muzikaal gebied! Kunnen we de
begroting sluitend krijgen, moet dat? Extra geld inleggen: op orde is niet gelijk aan
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sluitend/wanneer is er sprake van op orde?? Niet duidelijk. Personele kosten zijn
structureel te hoog.
-Zinvolle avond, goede sfeer. Maar nu…. wat gaan we doen? Pluim voor de organisatie.
-In de personele sfeer.
-Begroting. De Martinikerk mag dan onder de streep maar 7000 euro gekost hebben.
Maar dat haalt het risico en de belasting voor de PGAD niet weg. Hoeveel gaan we dit
jaar missen op de inkomsten? En volgend jaar? Wie vangt dat op? Ook de mensbelasting
voor de PGAD is groot. Er ligt een grote focus op de verhuur van het gebouw, met veel
stress en handelingen als gevolg. Die inzet ben je kwijt op andere vlakken. Diaconie
enz...En waar zijn we nu voor als PGAD? Zijn we een exploitatiebureau voor
monumentale panden?
Ja, maar 7000 euro om in zo’n pand te mogen samenkomen is prachtig. Maar is dit
houdbaar op de andere vlakken? Ik heb veel weerstand tegen de grote belasting die het
pand ons oplevert.
Nu komen we op het lastige punt van personele bezetting. Waarbij je in conflict komt
met de mens om wie het gaat en de slechte boodschap die mogelijk hieruit voortvloeit.
In deze heb ik dan ook niet iets tegen de mensen zelf.
Ik heb geen goed beeld waar een dominee zijn dagen mee vult, dus of een voltijd
dominee te rechtvaardigen is ten opzichte van het aantal leden kan ik niets van zeggen.
Maar blijkbaar hebben we het er als leden niet voor over in financieel opzicht. De
ledenbijdrage is lager dan de bruto kosten voor een voltijdsaanstelling.
Dit geld ook voor de organist. We hebben een prachtige organist in de gemeente. En dat
is elke keer weer genieten. Voor de mensen die van orgelmuziek houden. Maar ik ben
bang dat voor veel mensen uit de wat jongere generaties het orgelspel geen reden is om
zich bij onze gemeente aan te sluiten.
Als ik dan kijk wat de kosten zijn per week voor het personeel, dan is dat toch best een
bedrag. Een korte rekensom met afgeronde bedragen, bruto kosten 234000 in 2018.
Inkomsten vastgoed en inkomsten niet uit bijdragen leden 68000 dat levert netto een
kostenpost van 166000 euro per jaar. Dat is met de schatting van 150 actieve leden een
1100 euro per actief lid. Dit is 21 euro per zondag per actief lid. Dalen we naar de
schatting van 100 actieve leden dan wordt het 31 euro per lid per zondag. Exclusief
diaconale bijdragen en collectes.
Onbetaalbaar? Voor velen zeker niet, maar toch voor een echtpaar dat actief lid is. Ik
vraag mij sterk af of dit op de lange termijn houdbaar is als het aantal leden verder
daalt, wat statistisch gezien onvermijdelijk is.
-Van kleine kerken worden soms appartementen gemaakt. Heel proces! Grondverkoop?
-We moeten nu kiezen, hoe moeilijk ook.
-Ja! Ingreep; personele aanpassing, voor zover dat mogelijk is, en met mate!
Galluskerk overdragen aan Stichting Oude Gelderse kerken en zo nodig terughuren.
Stibema/ VEC de kans en tijd geven om een kosten-neurale situatie te creëren.
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-Formatie van predikant terugbrengen naar 0,6 of 0,5 door andere gemeente aan zijn
functie toe te voegen.
III Versterken financiële positie/bezuinigingsmogelijkheden; in briefvorm
binnengekomen reacties na de gemeenteavond
-De onderstaande link is misschien oud nieuws voor jullie maar ik heb het gekregen en
denk dat het interessant kan zijn voor de toekomst van het kerkgebouw.
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/artikelen/netwerk-religieus-erfgoed-van-start
https://the-missinglink.nl/kerkenvisie/

-Een verdrietig verhaal
Tijdens de gemeenteavond mocht ik een pitch verzorgen over het onderwerp “Hoe
krijgen we de begroting op orde”. In slechts 2 minuten tijd had ik de gelegenheid om een
richting te duiden op basis van feitelijke informatie.
Bij de afronding van de avond kwamen er reacties dat leden verdrietig werden van mijn
verhaal. Aanleiding voor mij om in deze bijdrage nog wat extra toelichting te geven.
Vooraf wil ik overigens aangeven, dat ook ik niet vrolijk wordt van mijn eigen verhaal.
Dat neemt echter niet weg dat we de feiten onder ogen moeten zien.
In mijn pitch heb ik de volgende 4 zaken aan de orde gesteld:
1. Moet de begroting wel helemaal sluitend worden of mogen we iets interen?
2. Kerkgebouwen afstoten?
3. Overige eigendommen (pastorie Angerlo, Pr. Margrietlaan, erfpachtgronden en
landbouwgronden) afstoten?
4. Bezuinigen op personele kosten?
Moet de begroting wel helemaal sluitend worden of mogen we iets interen?
Bij een afnemend ledental zou het vermogen ook iets mogen afnemen. Dat betekent dat
de begroting dan niet helemaal sluitend hoeft te zijn, maar dat we per jaar een
percentage tekort mogen hebben dat gelijk is aan het percentage waarmee het ledental
daalt. Dat schept iets lucht, maar is absoluut onvoldoende om de huidige tekorten op te
lossen.
Voorbeeld: in onze jaarrekening 2018 stond een ledental van 780; in de jaarrekening
2019 een ledental van 739. Een daling van ruim 5%.
Het tekort uit gewone baten en lasten was € 38.603 bij een totaal baten van € 172.965.
Procentueel is dat een tekort van ruim 22%. Een tekort van ongeveer € 9.000 (is ruim
5%) was op basis van mijn stelling acceptabel geweest.
Kerkgebouwen afstoten?
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Onze gemeente bezit de Martinikerk en de Galluskerk. Daarnaast hebben we voor onze
kerkelijke activiteiten ook de door de predikant bewoonde pastorie en de Wehmerhof in
eigendom.
Het afstoten van de Martinikerk levert op basis van de jaarcijfers 2019 ‘slechts’ € 7.000
aan besparing op. De inkomsten waren circa € 31.000 en de uitgaven circa € 38.000. De
inkomsten bestaan voor ruim € 25.500 uit door Stibema betaalde huur (is de netto
opbrengst van verhuur en exploitatie) en voor de overige € 5.500 uit inkomsten giftenbox en stiltekapel. Uit de pitch van Hans Mulié (waar leden wel blij van werden) blijkt dat
bijvoorbeeld de giftenbox bij ruimere openstelling veel meer inkomsten kan opleveren
(hij noemde € 15.000). Als de verhuur en exploitatie na corona weer aantrekt, lijkt de
doelstelling om de Martinikerk budgettair neutraal te laten zijn voor de PGAD goed
haalbaar. Het is zelfs niet uitgesloten dat de Martinikerk dan zelfs extra inkomsten voor
de PGAD gaat opleveren (die dan bijvoorbeeld weer zouden kunnen worden
geïnvesteerd in pastoraat).
De Galluskerk kostte de PGAD in 2019 ruim € 5.500. Het afstoten levert weliswaar bij
begrote tekorten die oplopen richting € 70.000 een besparing op, maar mijns inziens
weegt dat niet op tegen gevolgen voor de kerkelijke beleving en betrokkenheid.
De Wehmerhof kostte de PGAD in 2019 ruim € 2.000 exclusief (groot) onderhoud. In
2019 waren er geen onderhoudskosten, maar de nieuwe richtlijn jaarverslaggeving
schrijft voor dat hier jaarlijks een bedrag voor wordt gereserveerd. Inclusief dat
onderhoud zullen de jaarlijkse kosten hoger zijn.
De pastorie Doesburg leverde de PGAD in 2019 een winst op van bijna € 3.000. Van de
landelijke kerk ontvangen we een gemiddelde woonbijdrage (huur) die ruim voldoende
is om alle kosten (onderhoud, belastingen en verzekeringen) te dekken.
Kort zijn ook de verzekeringen aan de orde gekomen. Vooral voor de Martinikerk wordt
een forse premie betaald. Het omlaag brengen van deze premies is alleen mogelijk door
het eigen risico te verhogen. Vraag daarbij is natuurlijk hoeveel risico kunnen en willen
we verantwoord lopen?
Overige eigendommen (pastorie Angerlo, Pr. Margrietlaan, erfpachtgronden en
landbouwgronden) afstoten?
Het afstoten van deze eigendommen levert liquiditeit (geldmiddelen) op. In 2019
hebben we uit deze eigendommen een nettorendement van ruim € 8.000. Bij afstoten
verdwijnt (een deel van) dit rendement en dat heeft weer een negatieve invloed op de
begroting (minder inkomsten).
Een bijkomend probleem is, dat we vooral de ongebouwde eigendommen
(erfpachtgronden en verpachte landbouwgronden) niet zo maar kunnen verkopen. Daar
liggen contractuele verplichtingen onder en het verkopen zou alleen maar kunnen voor
een prijs die circa 60% van de marktwaarde is.
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Daarmee ligt het voor de hand, indien we liquide middelen nodig hebben, om gebouwde
eigendommen te verkopen (Pr. Margrietlaan en wellicht ook de voormalige pastorie
Angerlo).
Bezuinigen op personele kosten?
Onze personele kosten bestaan uit de kosten voor onze (fulltime) predikant en die van
de cantor-organist en de interieurverzorgster. In 2019 totaal circa € 122.000.
Een fulltime predikant is niet in loondienst van onze gemeente. Via de landelijke kerk
betalen we een zogeheten bezettingsbijdrage. Daarnaast betalen wij zelf aan de
predikant enkele onkostenvergoedingen. In 2019 bedroegen de totale kosten bijna €
88.000 euro.
De predikant is voor onbepaalde tijd aan een gemeente verbonden. Allen op vrijwillige
basis kan de werktijd worden verminderd. Een andere mogelijkheid is het voor een
gedeelte detacheren van een predikant naar een naburige gemeente. Op basis van de
ledentallen (bij start huidige predikant circa 1.200 leden, eind 2019 waren dat 739 leden)
lijkt een vermindering van werktijd bij de PGAD te rechtvaardigen.
De cantor-organist en interieurverzorgster hebben beiden een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd met onze gemeente. Het verminderen van contractuele uren of het
ontbinden van een arbeidsovereenkomst is lastig. Uiteraard kan dit wel op vrijwillige
basis, maar anders kan dit (veel) geld kosten.
Tot slot
Aan het einde van mijn pitch heb ik aangegeven dat volgens mij binnen enkele jaren
overige eigendommen (niet nodig voor kerkelijke activiteiten) moeten worden verkocht
om voldoende liquide middelen te hebben om aan onze verplichtingen te kunnen
voldoen. Voor het meer sluitend krijgen van de begroting (hoe eerder hoe beter) was de
stelling: we moeten nu kiezen! (om te voorkomen dat we straks niets meer aan
vermogen overhouden voor volgende generaties).
Voor die keuze is het volgens mij zo, dat het afstoten van eigendommen in de toekomst
eerder een negatieve als positieve invloed heeft op onze begroting. Dan resteren
volgens mij 2 mogelijkheden:
1. de bijdragen uit levend geld (o.a. vrijwillige bijdragen) worden aanmerkelijk
verhoogd, of
2. de personele kosten moeten aanmerkelijk worden verlaagd.
Tot zover mijn (uitgebreide) toelichting op mijn pitch. Gebaseerd op de (ontwikkeling
van) ‘kille’ cijfers. Helaas realiteit, waarvoor we de ogen niet kunnen en mogen sluiten.
Er is echter meer dan de kille cijfers. Ook de koers van onze gemeente is aan de orde
geweest. Hoe krijgen we ruim 600 inactieve leden (weer) meer betrokken bij onze
gemeente. Als we daarin slagen zou die betrokkenheid ook kunnen leiden tot meer
inkomsten (voor de goede orde: een groot deel van de inactieve leden draagt wel
financieel bij).
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Bijlage 4

Genoemde blinde vlekken bij enquêtevraag 14

-Bij mezelf.
-Dat is een grote vraag voor ons???
-Geen idee.
-Helft van de gemeente wordt niet geïnformeerd. Maar 1x per jaar het blad 'Licht'. En
niet iedereen heeft een computer.
-In de stenen.
-Keuzes lang uitstellen is funest (alles blijven doen wat eigenlijk niet kan). Met elkaar
doel van kerkzijn formuleren, daar activiteiten op aanpassen/uitgaven op aanpassen.
Kosten Wehmerhof?
-Ik zoek naar bezieling, kracht door te groeien, niet in zeker weten, maar in niet zeker
weten. Samen een boekje lezen bijv. over Job van Ad van Nieuwpoort "Leven zonder
oplossing", dat soort denken. Alles moet een betekenis hebben, onmiskenbaar, geloof
zo geheid, ik herken dat weinig bij mezelf. Zoveel onzekerheid; past dat wel in deze
gemeente?
-Er ligt een groot accent op de zorgen die we hebben. Ik lees nergens iets over
vertrouwen. Misschien dat als uitgangspunt.
-De klagende minderheid heeft teveel macht/gehoor gekregen.
-Wat voor impact heeft PGAD buiten eigen kerkgemeenschap? Hoe kan PGAD een
nieuwe 'community' vormen (ook met niet protestantse mensen) en wat voor wensen er
bestaan buiten de PGAD waar wel invulling aan kan worden gegeven. Hoe we onszelf
kunnen vernieuwen.
-We lopen nog steeds tegen de verschillende 'kerkelijke gemeentes' aan
(Angerlo/Doesburg). Dit samenvloeien kost erg veel tijd.
-Confrontatie aangaan dat het niet houdbaar is de kerkgebouwen aan te houden, gezien
de financiële omstandigheden v.d. gemeente. Er is geen of nog kleinere generatie die
deze hoge kosten over kunnen nemen op de middellange en lange termijn.
-Koste wat het kost vasthouden aan de Martinikerk, die niet meer te betalen is. Nuchter
en zakelijk denken en pastoraat voorop stellen.
-Geen idee.
-Vaste bijdragen omhoog.
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-Bij de mogelijkheid voor kerkbezoekers tijdens het zomerseizoen koffie of thee te
genieten, óók al wordt dit door hen betaald. In Doesburg zijn terrasjes en restaurants
genoeg…
-Zie ik niet zo! Groep leden die misschien geen enkele bijdrage geeft. Wat is bijdrage van
leden per leeftijdsgroep? Wat is reden van afhaken door groep 'aanwas'?
-De kerkelijke gemeente is niet gelijk met het gebouw, ook al is de MK een juweel. Het
aantal leden wordt steeds minder, dus is de Galluskerk meer geschikt… Orgelmuziek
blijft belangrijk.
-De kerkdiensten/vieringen: onvoldoende een goed doordachte geloofsversterkende
gebeurtenis. Het begrip liturgie is maar matig (in veel protestantse kerken) ontwikkeld. Is
er ooit een studie gemaakt van het dienstboek? En het gebruik? Vanouds teveel een
gesloten club.
-Verkoop pastorie Angerlo.
-De onkerkelijkheid zal alleen maar toenemen. Hier is te laat op ingespeeld. Blinde vlek
is langetermijnvisie.
-Oog voor mensen zoals Klaas Hendriks met: "Geloven in een god die niet bestaat".
-Personeelsbeleid!
-Te weinig actie ondernomen aangaande verhuur kerkruimte. Tekort geschoten in het
aanvragen van financiële bijdrage voor de Gem. Doesburg, die ook verantwoordelijk is
voor het onderhoud van een historisch gebouw en profiteert van de bezoekers van de
Grote Kerk (Toerisme!)
-Zonne-energie van elders halen wanneer het op het kerkdak niet mag van
monumentenzorg. Jeugd: bakken voor eigen parochie, pastoraat en reisje voor hen zelf.
Is er een landelijk potje voor krimpende gemeentes? Onze gemeente koppelen aan rijke
gemeente om te overleven. Verjaardag fonds opnieuw leven inblazen.
-Er wordt steeds gehamerd op de mogelijkheden van de veel te grote Martinikerk en te
weinig gedacht aan die van de Galluskerk. Zie vraag 13.
-Er is m.i. onvoldoende besef dat de Martinikerk in toeristenstadje Doesburg een
goudmijn kan zijn voor de kerkelijke gemeente PGAD. Een zakelijker aanpak is
onontbeerlijk. Een visie op het rendabel maken van de kerk (ruimer) ontbreekt.
-Zou niet weten waar, maar oogkleppen kan men beter afdoen.
-Zou ik niet weten..
-OPRECHT omkijken naar elkaar.
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-1. Dat verkoop van land, zeker als dat in verpachte staat is, een bijdrage levert aan de
oplossing van het financiële probleem; 2. Het idee dat er meer geld uit de kerkleden kan
binnenkomen; 3. Dat onderbrengen van problemen in een stichting de oplossing is van
het probleem / de uitdaging. Het is slechts een verschuiving.
-Even bij vorige vraag. Snap heel goed dat afstoten van de Galluskerk bijna
onbespreekbaar is. Zie toch echt meer in professionele exploitatie door kerkgebouw te
verkopen aan multinational en de kerk terug te huren voor de diensten en
evenementenbureau. Richt je op puur lokale aangelegenheden en blijf bij de
kernactiviteiten. Geen gekke diaconale taken, afschaffen glossy, en richt alle activiteiten
op de kerkdienst (en niet meer op aanverwante zaken). Per slot van rekening wil ik ook
alleen maar een kerkdienst met veel gezang, een bemoedigend woord en een gebed.
Meer niet.
-Binding met de wat oudere generatie die toch het hoofdbestanddeel van de gemeente
vormen.
-Misschien meer publicatie ( vooral in de Regiobode ) over de mogelijkheden van
verhuur voor verenigingen, rouwdiensten, familie- feesten enz.
-Blinde vlek wil zeggen: dat we dit niet zien of waarnemen. Volgens mij is deze opzet van
enquête en gemeenteavond een middel om juist deze blinde vlek te vinden. Ik denk dat
we de blinde vlek in onze kerkelijke gemeente moeten zoeken, zorgen dat bekend is en
wordt in wat voor moeilijke tijd we ons nu bevinden en dat we de KR het vertrouwen
moeten geven dat ze de juiste beslissingen kunnen nemen. Het zal moeilijk worden om
aan ieders mening en idee te gaan voldoen. Terugkoppeling van de besluiten en
onderbouwing hiervan zal belangrijk zijn. Draagvlak creëren.
-Geen idee. Misschien heb ik zelf een blinde vlek?
-Teveel naar binnen gekeerd en mensen werken solistisch, trekken alleen de kar of met
een paar soortgenoten. Er wordt te weinig samengewerkt.
-Diaconie ter plaatse t.a.v. maatschappelijke problematiek in Doesburg / Angerlo.
-De jeugd is sowieso een blinde vlek. Het is inmiddels niet meer aantrekkelijk voor de
jeugd om betrokken te zijn. Ik denk dat als er andere activiteiten worden gepland in de
kerk, los van de zondagochtenddienst, dat er meer betrokkenheid zal zijn. Denk aan een
open podium of een game night in de kerk waarin er ook de verdieping in wordt gegaan.
-Kleine gemeente met grote financiële lasten vraagt om rigoureuze maatregelen! En durf
om door te pakken!
-Zich realiseren dat verhuur van de Martinikerk nooit zoveel op kan brengen dat het
tekort daarmee wordt gedekt
-Weet niet
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-Door het coronatijdperk kan ik dat niet meer overzien. Het contact is er niet meer.
Omdat ik zelf niet meer naar het gebouw ga vanwege het risico. Het is heel jammer. Een
televisiekerkdienst vult het soms op. Hoeft niet speciaal vanuit de kerk hier te zijn.
Omdat ik ook geregeld naar kloosters ben geweest spreekt een Rk kerkdienst mij ook
aan. Wellicht is er samenwerking met de Rk kerk hier ook te overwegen? Al vrees ik dat
er van Rk zijde- bisschoppen - weinig interesse is.
-Weet ik niet, te weinig zicht op.
-Mogelijk meer samenwerking zoeken met de andere protestantse kerken (binnen
Doesburg). Bijvoorbeeld meerdere diensten binnen de Raad van Kerken.
-Het onderlinge meeleven met elkaar. Waarom haken mensen af? Wordt daar niet te
weinig naar gekeken.
-De consequenties van een zeer sterk krimpende en ouder wordende gemeente worden
onvoldoende (h)erkend. In 8 jaar gekrompen met bijna 400 leden (35%) naar 727; 2/3
deel is 60+ en bijna 50% 70+. Over 8-10 jaar zullen we krimpen naar minder dan 500
leden en een nog ouder ledenbestand. We leven ver boven onze stand met zoveel
gebouwen en een fulltime predikant en cantor-organist. De toch al grote tekorten zullen
alleen maar verder oplopen. Dit betekent ook: steeds minder betrokken leden, minder
kerkgangers, minder vrijwilligers. Dit onder ogen ziende vraagt het om in de nabije
toekomst ingrijpende beslissingen te nemen, zowel qua gebouwen als medewerkers. Ik
vind het een 'blinde vlek' dat dit niet voldoende onder ogen wordt gezien.
-Nog even over de vorige vragen: misschien is te overwegen landbouwgrond (die
doorgaans weinig opbrengt) te verkopen en het geld beter te beleggen! Verder lijkt me,
dat er op meerdere punten te bezuinigen is, voordat er in predikantsplaats en
cantororganist-aanstelling geschrapt wordt. Blinde vlekken: het kan aan mij liggen, maar
ik zie/hoor/lees weinig "gemeente-opbouwactiviteiten" (jeugd-jongeren, bestaat world
servants nog?), ouders met jonge kinderen). Natuurlijk wordt de huidige slechte
financiële situatie bepaald door de dure gebouwen, maar misschien ook wel door
kerkelijke desinteresse, hoe naar dat ook is.
-Lastig aan te geven. Als kerk kunnen we mogelijk wat meer aandacht hebben voor 'alle'
gemeenteleden, ook diegenen die nu niet meer actief zijn binnen de kerk. Voorts ervoor
zorgen dat we wat meer zichtbaar zijn in de samenleving maar ik realiseer me dat daar
PR voor nodig is en dat hier ook mensen voor nodig zijn om dit uit te voeren.
-Niet beantwoord
-Geen idee.
-Analyseren welke deze zijn, inzichtelijk maken en eventuele maatregelen opstellen en
uitvoeren.
-Geen idee
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-Communicatie en te veel dezelfde mensen, echtparen, gezinsleden, langdurig op
dezelfde plaatsen.
-Samenwerking met buurgemeenten en oecumene stimuleren.
-Vindt met dt overigens. Het is mij helaas niet duidelijk wat met blinde vlekken wordt
bedoeld.
-Er is zoveel, m.i. weleens teveel. Ik zie door de bomen soms het bos niet meer...........;
Bijvoorbeeld waarom zoveel informatiebladen, Licht, Lichtpunt, Maanlicht..........
-Vraag 13: met de vraagstelling ben ik het absoluut niet eens. Predikantsplaats zou naar
80% kunnen. Niet bezuinigen op cantororganist. We zijn een monumentaal gebouw met
3 prachtige orgels; daar heb je een organist met de juiste bevoegdheden voor nodig.
Afstoten van 1 van de gebouwen, het zij Pastorie of Galluskerk of beide incl. Wehmerhof.
Blinde vlekken: er wordt teveel gekeken naar wat er nog 'te redden' valt; er moeten
besluiten genomen worden.
-Verhuur en exploitatie moet de kar trekken maar daarbij zal de gemeente een
belangrijke inbreng moeten hebben. Het is onmogelijk dat verhuur en exploitatie het
gehele probleem kan oplossen.
-Weinig realiteitszin met betrekking tot het grote financiële tekort en tekort aan
menskracht.
-Meelevendheid / betrokkenheid / onderlinge communicatie.
-Geen inspiratie van predikant.
-Oud denken, vasthouden aan "vroeger was alles beter, zoals het vroeger was...."
-In de stukken wordt er vanuit gegaan dat een pastorie noodzakelijk is. Is die niet meer
in bezit dan wordt door de kerk gezorgd voor een huurwoning. Mij lijkt dit anno 2020
niet meer van deze tijd. Mocht er een andere predikant benoemd worden dan kan de
pastorie verkocht worden. De nieuwe predikant kan dan zelf voor een huur- of
koopwoning kiezen en gaan wonen waar hij of zij wil. Er zijn nog steeds verschillende
stromingen binnen de kerkgemeenschap, dat maakt het moeilijk om een homogene
kerkgemeenschap te creëren.
-Hier in het formuleren van de vorige vraag. Veel te sturend. Krijg ik ook nog de
mogelijkheid om te zeggen dat ik niet wil bezuinigingen op predikantsplaats en organist.
Zo stel je geen enquête op. Dit is geen open vraag. Dat zou een blinde vlek kunnen zijn.
Te denken dat je een gemeente overeind houdt door te bezuinigen op wezenlijke vaste
krachten. Op die manier ga je vaste krachten al diskwalificeren. Als je dat maar vaak
genoeg zegt, werk je aan een selffulfilling prophecy. Ik zie een blinde vlek als het gaat
om het kerkgebouw. De weinige diensten in de Martini. De keuze om 8.30 uur te gaan
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kerken. Hoe ben je dan een gastvrije kerk voor passanten en vakantiegangers die in
Doesburg naar de kerk willen en steeds vaker een gesloten deur aantreffen.
-Ik heb hier geen directe 'blinde vlek' voor ogen.
-Ja als je een beleid hebt van meer uitgeven dan er binnen komt.
-Martinikerk ook gebruiken/verhuren voor evenementen, net zoiets als gebeurt bij de
Gasthuiskerk. Misschien samenwerken met die stichting (Gestichten Doesburg)
-Wat is de oorzaak dat zoveel mensen niet meer in de kerk komen of zich beschikbaar
stellen voor functies en klussen? Er is natuurlijk een oorzaak, of meerdere oorzaken,
maar daar is nooit onderzoek naar gedaan. "Men " is doof gebleven voor kritische of
afwijzende geluiden uit de kerkgemeenschap. Een andere blinde vlek is dat mensen
menen of voelen dat ze te weinig aandacht krijgen ondanks dat ze dat (misschien niet op
de juiste plaats) ventileren.
-Weet ik niet.
-Een blinde vlek was en is: we hadden vroegtijdig kunnen weten dat er geen aanwas
meer zou plaatsvinden. Zie historie: 1- Christelijke en Katholieke scholen fuseren tot
oecumenische scholen. 2- Oecumenische scholen gaan op in openbare scholen. 3 Resultaat: geen voortgang in kennis op basis van Bijbelse inhoud en actief zingen van de
liederen. Dus evt. het passief aanwezig zijn in de dienst. Waarschijnlijk wordt dit ervaren
als saai door een huidige generatie die opgaan in de EVENEMENTEN. Dus laten we nog
zo lang we kunnen "genieten" van de vorm van activiteit en creativiteit in onze diensten
en cultuur.
-Voor behoud Martinikerk moeten meer mensen van buiten de kerkgemeenschap
aangetrokken worden; binnen de kerkgemeenschap minder mensen met meerdere
petten op.
-Ik vind het een slechte enquête; de vorige vragen zou ik geen van alle als oplossing
kiezen. Er zitten in elke keuze wel drie vragen. Dat kan echt niet. Ik heb maar een kruisje
gezet om dat ik anders niet verder kon!
-Te weinig inzicht in: -redenen van het lage kerkbezoek op zondag; -de argumenten
waarom gemiddeld per lid financieel te weinig wordt bijgedragen.
-Is dat wat ons bindt/samenbrengt voor iedereen hetzelfde? Streven we hetzelfde doel
na? "Gaan we voor stenen of gaan we voor geloof".
-Moeilijke vraag.
-Weinig diversiteit in publiek wat er is. 'Ons kent ons'. Blijven kijken naar nieuwe mensen
die komen/aandacht aan schenken zodat ook zij zich verbonden gaan voelen en welkom
voelen.
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-Eerst duidelijkheid creëren waarom de gemeente leeft. Inzien dat de groep 30-60 het
hart is van de gemeente en dat die naar hun invulling moeten kunnen ervaren waar zij
naar zoeken binnen de gemeente. Realiseren dat de gemeente uit 100 leden bestaat,
niet uit veel meer. Wat mij betreft: volledig out of the box durven denken. Alles verkopen
en 1 dienst per maand op een exclusieve locatie die ontzettend ‘gaaf’ is? —> niks bij
voorbaat uitsluiten. Terug naar de basis.
-Even terugkomend op de vorige vraag. De antwoorden zijn allemaal negatief
geformuleerd en in alle gevallen verminderen van formatie. Dat is geen eerlijke keuze:
zo dwing je mensen te kiezen. Alle drie de antwoorden kan ik niet achter staan. Dit is
tevens de brug naar onze gemeente. De grote klacht is dat er geen aanwas is door jonge
gezinnen, 20 en 30 jarigen. Hierin wordt er direct gewezen naar landelijke
ontwikkelingen en de ligging van Doesburg. Als of wij als gemeente hier niets aan
kunnen doen.... Hier zit de blinde vlek. We hebben hier bewust of onbewust steken laten
vallen: 1. We hebben kritische jonge gezinnen laten gaan doordat er geen concessies
mogelijk waren (van beide kanten). Ze als groep nooit gehoord terwijl er tientallen in de
periode 2000 - 2015 zijn vertrokken. 2. We hebben de kinderen en jongerenwerkers
wegbezuinigd. 3. Zoekend naar aansluiting met de huidige tijd kiezen we voor een
volwassen doelgroep (preek van de leek, popdiensten, Komdersuut) die vervolgens niet
leidt tot verjonging van onze gemeente en zo niet bijdraagt aan een toekomstbestendige
gemeente.
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Bijlage 5

Gemaakte op- of aanmerkingen bij enquêtevraag 17

-Gemeente/kerk zijn doe je als mensen samen. Een predikant is een voorbijganger die
aan het stuur draait. Ik vraag me weleens af waar we het lef vandaan halen om het
kapitaal dat onze voorouders met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd er zo
snel door te jagen (maak alleen gebruik van het vruchtgebruik)
-Neen.
-Persoonlijk meer behoefte aan de wat meer traditionele vieringen (diensten).
Maximaal 1 uur. Deze enquête is erg moeilijk in te vullen voor de gemiddelde
kerkganger.
-Voor mij is het pastoraat en de eredienst primair, dat dus ten koste van de gebouwen.
De wekelijkste kerkdienst is te behouden door b.v. fusie (samenwerking) met naburige
gemeentes. Denk aan hoeveel personen er over 20 jaar nog lid zijn van onze
gemeente, immers groei is er de laatste jaren niet echt geweest, zoals u zelf
constateert. In onze gemeente is er tevens 'armoede' in de belijdende gemeenteleden,
al jaren doen ook jongeren geen belijdenis meer, evenmin is er groei in doopleden
(blijkt ook uit overzicht blz. 26).
-Dapper om deze vragen te stellen. Zoekend naar een meetlat om dingen langs te
leggen. Zorg dat mensen geraakt worden door de boodschap van God & Bijbel; in alle
toonaarden! Zolang alles goed geregeld blijft, zullen er maar weinig mensen extra
opstaan. Voelbare noodzaak geeft waarschijnlijk beweging.
-Het lukt ons niet om deze enquête anoniem in te leveren. We hebben er lang over
gedacht alvorens de vragen te kunnen beantwoorden. Enige tegenstrijdigheid zit wel in
de antwoorden verweven. Geloof is vrijblijvend, het is telkens opnieuw een keuze.
-Voortbestaan in groter/groot samenwerkingsverband creëert ruimte om ook te
experimenteren. Alleen zo kun je en nieuwe 'community' opbouwen en daar een
sterke wisselwerking mee creëren. Gebruik nieuwe technologieën om dit te realiseren
én nieuwe generaties te bereiken.
-Wat ik mis bij punt 10 is de persoonlijke uitleg: door de coronatijd is het heel onzeker
waar op korte termijn verhuur uitgebreid kan worden. Kan er niet gezocht worden in
samenspraak met derden naar een alternatieve bestemming voor de Martinikerk?
Galluskerk? In samenwerking met de Regio welk kerkgebouw in de toekomst haalbaar
blijft. Idem punt 11. Geloof spiritualiteit, pastorale zorg en diaconale handen en voeten
zijn hart en ziel van een gemeente. Wanneer daarop bezuinigd wordt, gaat dat ten
koste van het welzijn en de ziel van de geloofsgemeenschap. Zeker in een tijd van
secularisme.
-Liturgieblad laten vervallen. We hebben prachtige schermen. Galluskerk-borden weer
gebruiken. Lichtpunt wordt maar door 160 personen gelezen. Stoppen. Informatie die
de gemeente aangaat vind ik niet terug, b.v. Lief en Leed. Zonlicht vervangen door
weer ouderwets bij de mededelingen of op een a5. Predikant in de werkgroep is niet
goed; gaat ook om zijn toekomst en is werknemer bij de PAGD. Lijkt me niet wenselijk.
Kerkcafé met rode stoelen zag er gezelliger uit dan nu. Idee: plaats om 3 tafels weer
rode stoelen en om de grote tafel de houten stoelen, dan wordt het weer uitnodigend.
Tip: omzien naar elkaar word nog al eens gemist in onze gemeente. De derde
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woensdag in de maand in het kerkcafé koffie drinken: afgelopen keer 10 personen.
Loop als kerkenraad/gemeenteleden even naar binnen.
-Laat op 16/9 de emoties niet oplopen voor behoud gebouwen. We hebben steeds
minder, goed betalende leden.
-Wij hopen dat de kerk wel kan blijven bestaan!!!
-Ja, waarom niet bezuinigen op het vereenvoudigen van de luxueuze uitgave van het
blad 'Lichtpunt' e.a. Bekenden en/of familieleden uit kerkelijke kringen uit grote steden
in het zuiden en westen van het land zijn hier nogal eens verbaasd over en uiten dan
kritiek "Wat doen jullie hier duur!".
-De leden van PKN kerk Doesburg moeten toch willen voorkomen dat de kerk niet
meer bestaat over enige tijd. Misschien kan de kerk ook van sponsorgeld middelen
krijgen, per jaar.
-Het onderhoud van de MK is niet haalbaar in de toekomst, helaas. Als het kan, oververdragen aan de St. G.O.K., met als voorwaarde dat de MK te huur is voor de PGA(D)
voor bijzondere diensten, bv. Kerst. Als lid v.d. st. GOK zal er vast een bredere groep
mensen inzetbaar zijn als vrijwilliger voor de exploitatie.
-Kerkdiensten 1 uur, inclusief viering v.h. avondmaal (zonder avondmaal geen binding
met Christus en wordt voorbijgegaan aan zijn wil en bedoeling). Twee hooggelegen
vergaderruimtes deformeren t.a.v. kerkinterieur in vorm en kleur. Winkel met
toonbank op zijgang plaatsen. Vormgeving van decennia geleden. Kijk eens naar Boek
& Buro of Etos. Kerkindeling: kerkzaal met liturgisch centrum stilleven muur. Door bijv.
matglas afscheiden van overige verhuurruimten. Professionele expositie van wat kerk
zijn is, ook van de Protestantse Gemeente.
- Verkoop van kerk Angerlo, Wehmerhof en Pastorie. Geen geld uitgeven aan nieuwe
stoelen die niet nodig zijn. De knopstoelen zijn uitstekend.
-Ga geen entree heffen voor bezoekers, maar vraag om vrijwillige giften, zoals nu. Laat
betalen voor koffie etc., ook na kerkdiensten.
-Op dit moment niet!
-Er zijn twee opties: de MK sluiten voor diensten. In de toekomst steeds minder
bezoekers; is verandering van de gemeente! We maken in de toekomst gebruik van de
Galluskerk, hetgeen nu al in de wintermaanden gebeurt. Het voordeel is dat dan de
dominee en de organist kunnen blijven.
-In coronatijd is bewezen dat samenwerking goed mogelijk is. Heel prettig! En mooi! Dit
continueren zou prettig zijn.
-Is het een optie om het kerkgebouw over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse
Kerken en het gebouw terug te huren op zondag en bijv. woensdag?
-Ik hoop dat dit de laatste enquête is die ik over dit onderwerp invul en dat er nu
concrete plannen worden gemaakt.
-Samengaan met andere lokale kerkgemeenschappen is wellicht nog een optie, maar
dan gaat de bloedgroepenstrijd waarschijnlijk weer meespelen en doen we de
reformatie nog eventjes dunnetjes over. Uiteindelijk, zul je zien, hebben we niks
geleerd. Nog een puntje: onze kerk heeft zich de laatste jaren totaal van mij vervreemd.
(niet andersom: ik heb diverse pogingen gedaan). Ik heb niks (maar dan ook nul) met
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de huidige predikant, de wijze waarop met een hoog zweefgehalte aan meditatie de
kerkdienst wordt ingevuld en allerlei (in mijn ogen) flauwekul projecten die veel tijd en
energie hebben gekost. Ook de herinrichting van de kerk heeft in mijn ogen veel te veel
geld gekost en heeft niks opgeleverd (behalve een tevreden predikant en enkele
tevreden getrouwen). We hebben boven onze stand geleefd en de invloed van de
predikant op bijna alle zaken is veel te groot geweest. Ook is mijn persoonlijke ervaring
dat er een vaste, redelijk elitaire, kliek mensen mij nou niet bepaald hebben gelokt om
de afgelopen 10 jaar een kerkdienst bij te wonen. Mij zie je pas weer zodra de huidige
predikant vertrokken is, als het al niet te laat is. Zoals al gezegd: ik ben een eenvoudige
gelovige, ik wil een kerkdienst, veel (samen)zang, een korte preek, een gebed en een
gezamenlijke bijeenkomst (kerkdienst). Niet meer en niet minder en al helemaal geen
eindeloze koffiemomenten e.d. Als ik mensen na de dienst wil zien, nodig ik ze wel uit.
Hou het simpel. (opmerking niet afgemaakt, vanwege bereiken maximum aan tekens

in het invulvak).

-Het is niet handig om nu reeds een eventueel mogelijk failliet te suggereren. Het
kerkelijk bezit (grond, pastorieën) en vermogen? Een overzicht van het huidige
vermogen ontbreekt. Het is nog voldoende om het nog een lange tijd te kunnen
uithouden. Opbrengst landbouwgrond 12 ha is ca. 600.000 euro, opbrengst pastorieën
tenminste 300.000 en 200.000 euro. Zorg er voor dat de huidige predikant elders een
plaats gaat vinden. Met de teruglopende ledenaantallen is het ook niet meer
noodzakelijk een fulltime predikant te hebben. Besparing 45.000 euro. De
cantororganist in het huidige dienstverband houden is zeer wenselijk aangezien deze
ook zorgdraagt voor contacten met gastpredikanten en zodoende borg staat voor
goede kerkdiensten. Bovendien is zijn inbreng voor de organisatie van concerten van
eminent belang (Stidomu). Een nieuwe parttime predikant dient zich te richten op de
leeftijdsgroep vanaf 40 jaar en hoger dat is 75 % van de onze gemeente. De twee
kerken in bezit houden dan heb je in de winter de uitwijkmogelijkheid.
-Ik ben geen trouwe kerkganger en doe vanwege mijn leeftijd niet mee aan activiteiten
dus kan ik misschien niet alles juist beantwoord hebben. Wat ik zeer waardeer is de
moeite die U doet om naar oplossingen te zoeken. Ik wens U hierbij wijsheid en sterkte
toe.
-Ja; vraag 13: hier moest ik kiezen en mijn keuze zat er eigenlijk niet bij. Dit terwijl je
verplicht was deze vraag in te vullen. Bij alle keuzes stond bezuinigen op
predikantsplaats en cantororganist. Volgens mij zijn dit juist de 2 personen die goed in
de markt liggen. Vraag 16: onderbouwing bij de keuzes belangrijk/zeer belangrijk.
Dapper om een enquête gebruiken/in te zetten. Hopelijk gaan veel mensen deze
invullen, zodat er een afgewogen beslissing/besluit genomen gaat worden.
-De vraag waar ik op zou willen bezuinigen voor de middellange termijn is moeilijk te
beantwoorden, omdat de combinaties veel mogelijkheden in één zijn. Dat vind ik
ingewikkeld om te kiezen. Complimenten voor het vele werk voor deze enquête en de
gehele voorbereiding van de gemeenteavond.
-Voortbouwen op de oecumenische samenwerking in de afgelopen corona-maanden.
In de andere kerkelijke gemeentes bestaan dezelfde problemen als bij ons.
-Deze gemeenteavond en ook de enquête worden georganiseerd in verband met de
ingrijpende maatregelen die het College van Kerkrentmeesters wil nemen en aan de
kerkenraad heeft voorgelegd; daaruit kwam kennelijk een verschil van inzicht. Zou het
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niet beter zijn geweest, als de gemeente nú al op de hoogte was van deze voorstellen
van het College? Dat zou de deelname door gemeenteleden aan deze actie zeer
bevorderen! Wees TRANSPARANT in deze dingen!
-Eerst alle voorgaande opmerkingen realiseren, evalueren na 4 jaar en dan opnieuw de
mogelijkheden bekijken. Op de zinsnede in de uitgeschreven enquête dat we een
"goede herder en herderin" hebben valt wel wat af te dingen.
-Twee kerkgebouwen in één gemeente is een onmogelijke luxe
-Nee
-Ga ervoor, de samenwerking in coronatijd voelde goed.
-Als er eventueel op de cantor/organist bezuinigd gaat worden kan dat betekenen dat
de "monumentenstatus “van de orgels in gevaar kan komen, waardoor eventueel
subsidies vervallen. Het zou jammer zijn dat dan mogelijk ook de cantorij verdwijnt.
-Nee
-Ten aanzien van de vorige vraag: natuurlijk is samenwerking zeer belangrijk, maar elke
gemeente zal zo lang mogelijk op eigen benen willen staan. Overigens: in het begin van
de Corona-tijd was plaatselijke en regionale oecumenische samenwerking hier in zeer
korte tijd geregeld!
-Ja, kerkverhuur is een goede optie, maar wel door de nood geboren. Ik vind het
belangrijk dat verhuur weloverwogen gaat en dat er kritisch wordt gekeken naar de
huurders. De kerk is een 'Godsgebouw' en ik vind 'respect' voor het gebouw van
belang. Voorts een opmerking ten aanzien van de bezuinigingen op de
predikantsplaats en de cantororganist. Beiden zijn naar mijn mening erg belangrijk om
een goede dienst invulling te geven, het een kan niet zonder het ander. Muziek (vanuit
een professionele cantor) is zo wezenlijk onderdeel van een eredienst en ook
daarbuiten van belang voor concerten, professioneel bespelen van het Walckerorgel,
et cetera. Beide professionals behouden zijn wat mij betreft wel de basis voor de kerk.
(dat er mogelijk enkele uren ingeleverd moeten worden begrijp ik, maar dan liever
eerst bezuinigen op gebouwen).
-Professionele cantororganist is belangrijk voor alle muziek! Ook het goed bespelen
van het Walckerorgel, een rol bij concerten, de cantorij of ander koren. Dus niet
bezuinigen op de cantororganist. Ik mis op dit moment in 'coronatijd' de 'gewone'
kerkdienst en het contact met de kerk. Het is mooi dat de diensten via de computer
uitgezonden worden maar ik heb deze niet en ben afhankelijk van mijn kinderen voor
het kijken. Ook deze enquête is eerst met pen ingevuld en daarna door een van de
kinderen alsnog in de computer ingevoerd. Ik hoop dat er spoedig weer 'echte'
kerkdiensten kunnen plaats vinden en dat er weer meer contact is met de kerk.
-Nee.
-Compliment aan de kerkenraad en andere betrokkenen voor de onlinevieringen
tijdens de Coronatijd.
-Prettig als je, ook in ons stadje, gegroet wordt door medekerkleden, gebeurt lang niet
altijd!!
-Veel wijsheid en houd moed. Altijd met in gedachte ons geloof in de Heer. Dat wij
uitstralen Jezus' voetsporen te willen volgen.
-Ik heb veel respect voor de inzet die is gepleegd om de extra Licht-editie en de daarbij
behorende enquête te vervaardigen. Het is een prima initiatief, maar over de kwaliteit
van de enquête valt wel het e.e.a. op te merken. Een belangrijk bezwaar is dat
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sommige vragen erg sturend zijn. Daarnaast worden soms onmogelijke afleiders
gegeven, onmogelijk omdat diverse aspecten in een afleider worden gecombineerd (zie
vraag 13). Ook het werken met sterretjes is ongewenst: alle vragen in een enquête zijn
belangrijk en relevant, zo niet, dan moeten ze niet worden opgenomen. Dat er weinig
aandacht is voor het resp. nieuw beleid betreur ik. Of iets veel waard is om te
handhaven, te wijzigen of te schrappen is gerelateerd aan de vraag wat de invloed
daarvan is voor het realiseren van de missie/visie van onze gemeente. Die link wordt
niet gelegd, waarmee de antwoorden die worden gegeven meer emotionele
antwoorden zijn dan rationele, gebaseerd op de vraag wat we moeten doen om de
missie te kunnen realiseren en wat we daarvoor nodig hebben. Tenslotte: ik zou
streven naar een oecumenische streekgemeente centraal stellen.
-De Corona-tijd wordt niet genoemd, maar hoe zal het straks verder gaan? Nog minder
mensen? Nog minder betrokkenheid? Wijsheid toegewenst aan allen die beslissingen
in zake deze bijzonder moeilijke materie moeten nemen.
-Ik ben ervan overtuigd dat, los van corona, binnen twee jaar Stibema voldoende geld
kan genereren om een dekkende exploitatie te kunnen realiseren.
-Geen opmerkingen
-Meer nadruk leggen op de vrijwillige jaarlijkse bijdrage, gemiddeld genomen is deze te
laag (onvermogen, onwetendheid? )
-Tot juli 2018 kerkte ik in de Grote Kerk te Velp en ging daar bijna iedere zondag heen
vanuit Doesburg. Na vertrek van de predikant daar ben ik gaan shoppen. Soms kom ik
in Doesburg als ds. Grandia voorgaat.
-Ben benieuwd naar de uitslag.
-Ik vind de enquête te weinig persoonlijk, te weinig gericht op persoonlijke vragen aan
de gemeenteleden. Waarom bent u afgehaakt, waarom betaalt u niet meer of minder?
Wat is de kerk u waard? Waarom vooral pastoraat? Waar is het diaconaat in deze
enquête? Deze enquête hebben we met zijn tweeën ingevuld. De ander is 69 jaar.
Kortom vermenigvuldig deze enquête met twee.
-Oecumenische samenwerking in de coronatijd heb ik zeer gewaardeerd, het biedt
perspectief voor de toekomst. Bezuinigingen in pastoraat hangen uiteraard samen met
de omvang van de gemeente; als er nu een vacature zou komen kan er van hogerhand
(PKN) sowieso geen full time predikantsplaats meer terugkomen, het is dus niet eens
zo zeer onze eigen keuze, dat er bezuinigd moet worden, maar dat gaat uiteraard pas
een rol spelen als er een vacature ontstaat. Voortijdige bezuinigingen op dit punt acht
ik onwenselijk en niet sociaal. Als er tussentijds verkocht moet worden, dan eerst
landbouwgrond. Een kerkelijke gemeente van deze kleine omvang kan natuurlijk
onmogelijk op den duur 2 kerkgebouwen blijven beheren; aan afstoting GK geef ik dan
voorkeur boven de MK (als de beeldbepalende parel van Doesburg).
-De Galluskerk echt als kerk houden! Deze kerk is knus en behaaglijk en fijn om
kerkelijke vieringen bij te wonen. Martinikerk vind ik de ruimte te groot, voor het aantal
kerkgangers.
-Op dit moment eigenlijk niet.
-Nee, ik weet dat het aantal kerkleden alleen maar daalt en dat het erg moeilijk is om
aan meer inkomsten te komen!
-M.b.t. vraag 11: Helaas is daaraan niet te ontkomen. Er moet voorzichtig radicaal
ingegrepen worden. Hetgeen ten nadele zal gaan van de betrokkenheid door
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uiteindelijk een kleinere groep gemeenteleden en misschien in een kleinere kerk. M.b.t.
vraag 12: helaas is de Gasthuiskerk de grote concurrent. In ook wat zij te bieden heeft.
Dan kom je toch weer uit op verkoop van bezit. Bij faillissement; vallen daar de
landbouwgronden ook onder? Deze moeten in eigen bezit worden gehouden voor evt.
het voortbestaan van één kerk !!! Scheid de kerken en Martini-orgels eerst in evt.
aparte bv’s of zo iets. En laat de gemeente Doesburg het gebouw/kerk, het hart van
Doesburg, overnemen onder voorwaarden. Cultuur kan dan ook doorgaan.
Bezichtigen, st. Maartensmaaltijden, concerten enz.
-Ieder zijn eigen ding doen en meer luisteren wat er om je heen gebeurt.
-Kerkelijk moeten we echt als de bliksem samenwerking zoeken met andere
gemeenten in de regio. Drempt, Bronckhorst, Zutphen.
-Geen
-Bij twee vragen stond ons antwoord er niet bij: Vraag over middellange termijn: M.K.
kerk afstoten, predikant behouden. Vraag over samenwerking: samenwerking op
onderdelen niet ten behoeve van financieel gewin.
-Voorlopig geen.
-De enquête is nog al sturend en ik maak me zorgen dat er harde conclusies getrokken
gaan worden op basis van de uitslag. Er is een kans dat de bril waarmee de
voorbereidingscommissie naar de werkelijkheid kijkt uiteindelijk de norm gaat worden
voor de toekomst. Dat is als het gaat om draagkracht flinterdun. Je moet al redelijk
gemotiveerd zijn om de enquête in te vullen. De mensen aan de rand van de gemeente
zullen maar beperkt vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zal de leeftijd van de generatie
die over 20 jaar verder moet bouwen, 0-20 jaar, nauwelijks een stem hebben in dit
proces. Vervolgens is de generatie die het al het langst voor het zeggen heeft
waarschijnlijk onder de invullers het sterkst vertegenwoordigd. Daarmee zal er weinig
vernieuwing en vooral de veilige sterfhuisconstructie worden gekozen. Minder
formatie, gebouwen afstoten, Regionaal samenwerken. Bij onze katholieke buren
weten we dan wat de toekomst is. Is dat wat we willen?
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Bijlage 6

Enquêteformulier

Enquête Gemeenteavond

1
Wat is uw leeftijd? *

2
Welk cijfer geeft u de algehele sfeer binnen onze gemeente? *

0 = Extreem negatief, 10 = extreem positief
0

10

3
Hoe positief denkt u dat mensen van buiten onze gemeente tegen de PGAD aankijken? *

Overwegend negatief
Neutraal
Overwegend positief
Zeer positief

4
Mag feedback van personen buiten onze gemeente meebepalen welke koers we varen met het oog
op Kerk 2025?*

ja

nee

Zou u uit willen leggen waarom u voor 'ja/nee' kiest?
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5
Welk cijfer geeft u uzelf als het gaat om persoonlijke betrokkenheid binnen onze gemeente? *
0= totaal niet betrokken
10= enorm betrokken
0

10

6
Bent u, voor het voortbestaan van de gemeente, bereid om taken van taak- ambtsdragers over
te nemen? *
Dit om taak- en ambtsdragers te ontlasten binnen en buiten de vieringen.

ja

nee

7
Heeft u ideeën voor het vinden van voldoende vrijwilligers binnen en buiten onze Gemeente?
8
Stelling: Onze kerk hoort midden in de samenleving te staan, en daarom ook buiten het
gebouw aanwezig te zijn. *

ja

nee

Zou u uit willen leggen waarom u voor 'ja/nee' kiest?

9
Heeft de kerkenraad juiste keuzes gemaakt met oog op het door de gemeente aangenomen beleid
(Kerk 2025)? *

ja

nee

Zou u uit willen leggen waarom u voor 'ja/nee' kiest?
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10
Stelling: De gebouwen die eigendom zijn van de PGAD moeten meer beschikbaar zijn
voor verhuur zoals bijvoorbeeld feesten, partijen en evenementen. *
Het gaat hier om: de Martinikerk, Galluskerk en de Wehmerhof.

ja

nee

11
De jaarrekening 2018 van onze gemeente laat een tekort zien van circa € 49.000, - In de
meerjarenbegroting 2020 - 2024 kunt u lezen dat het tekort verder zal oplopen naar circa € 69.000, Hoe zou u dat tekort aanpakken? *
Met besef van het oplopende tekort vind ik dat:

ook het Pastoraat (= predikant, cantororganist, pastorale/diaconale activiteiten) moet inspelen op de
financiële tekorten

het Pastoraat ook in de toekomst toereikende financiële middelen moet hebben, desnoods
ten koste van het onderhoud/exploitatie van de twee kerkgebouwen

onderhoud/exploitatie belangrijker is dan voldoende financiële middelen voor het Pastoraat

12
Om de tekorten op de korte termijn aan te vullen, kies ik één van onderstaande opties: *
genereren van extra inkomsten uit de professionalisering van het verhuur van de Martinikerk, wetende dat
de kosten voor de baat uitgaan
verkoop van bezit, waaronder landbouwgrond

13
Om de begroting voor de middellange termijn volledig sluitend te krijgen kies ik één van de
volgende opties: *

extra verhuur van de Martinikerk, bezuinigen op de predikantsplaats en op de
cantororganist
afstoten van de Martinikerk, bezuinigen op de predikantsplaats en contractontbinding
cantororganist
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extra verhuur Martinikerk, afstoten van de Galluskerk, bezuinigen op de
predikantsplaats en op de cantororganist

14
Waar vindt u dat de 'blinde vlekken' binnen onze gemeente zitten? *

15
Heeft u ideeën voor het genereren van meer inkomsten voor onze gemeente?
16
Vindt u het belangrijk dat we aansluiting zoeken bij de in onze regio te vormen federatie tussen
een aantal buurtgemeentes, om zo mogelijk een aantal problemen in het samenwerkingsverband
op te kunnen lossen? *

Nee, niet nodig, we redden ons wel.

Misschien, als er voordelen te behalen zijn.

Belangrijk, misschien een manier om problemen op te lossen.

Zeer belangrijk, alleen door een (groot) samenwerkingsverband kunnen we ons voortbestaan zekerder
stellen.
17

Heeft u nog op- of aanmerkingen
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