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Denk niet alleen aan wat er gebeurd is.
Kijk niet alleen terug naar het verleden.
Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen,
Heb je het niet gemerkt?
Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen.
Jesaja 43: 18,19 (BGT)

Samenvatting
De werkgroep geeft in deze nota 45 onderbouwde adviezen gericht op de toekomst van de
protestantse gemeente Drunen. De adviezen zijn gericht op het behoud van onze plaatselijke
gemeente. Daarbij is ook gekeken naar de beleidsnotities van de kerkenraad en de diaconie. Hieronder
vindt u samengevat de adviezen. Een aantal is concreet, een aantal zal verder moeten worden
onderzocht en uitgewerkt;

Vraag 1 Wat is onopgeefbaar?
a. Ons belijden in geloof, DNA van de PKN
b. Het verkondigen van het evangelie
c. Samenkomen als gemeente.

Vraag 2 Kunnen we als zelfstandige eenheid verder gaan?
a. Ja, ga als zelfstandige eenheid in Drunen verder, ook wanneer dit op termijn met een kleine
groep zou zijn
b. Onderzoek een verdere samenwerking, van onderaf, met de rooms-katholieke kerk in Drunen
c. Werk samen met omringende kerken in Heusden, daar waar het ten dienste staat aan de
inwoners van Heusden of daar waar het meerwaarde geeft voor leden
d. Laat één persoon namens de kerken in Heusden zitting nemen in de gemeentelijke WMO
adviesraad
e. Onderzoek de verdere mogelijkheden met de (oecumenische) Kliederkerk, waarbij de focus
ligt op jonge gezinnen.

Vraag 3 Hoe ziet de PGD eruit in 2025 en hoe ziet de weg daar naar toe eruit?
3.1. Deelthema ‘Geloofsopbouw en –overdracht’
a.
b.
c.
d.
e.

Zet actief in op het toerusten van gemeenteleden, bied een Alpha cursus aan
Organiseer een oecumenische Youth Alpha cursus
Zoek mogelijkheden voor een follow up bij de gezinnen die de Kliederkerk bezoeken
Onderzoek waar leden behoefte aan hebben m.b.t. geloofsopbouw
Koppel een ouder gemeentelid aan een jonger gemeentelid als een soort ‘maatje’ in geloven.

3.2. Deelthema ‘Zorg voor elkaar’
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Behoud de samenkomsten als centrale ontmoetingsplaats
Onderzoek of en hoe we ‘oecumenische kringen’ kunnen vormen.
Vergroot de rol van het bestaande ‘Meldpunt’ binnen de PGD
Herhaal de avond voor alle vrijwilligers
Organiseer ‘maatjes voor elkaar’
Faciliteer mogelijkheden tot ontmoeting met in het verleden bestaande groepen
Zorg voor elkaar is een verantwoordelijkheid van iedereen.
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3.3. Deelthema ‘Vieren’
a. Zoek naar andere manieren van vieren die een grotere doelgroep aanspreekt en leg daarbij de
prioriteit bij de leeftijdsgroep van 0-40 jaar
b. Start met 2x per jaar een oecumenische viering
c. Geef kinderen een volwaardige plaats in de diensten
d. Investeer in het toerusten van gemeenteleden voor een rol in de vieringen
e. Pas de kerkzaal aan voor de kleiner geworden groep
f. Maak vieringen via internet toegankelijk.

3.4. Deelthema ‘Missie’
a. Rust elkaar toe in geloof, zodat een ieder dit weer kan uitdelen in zijn of haar omgeving
b. Maak beleid op de diaconale en pastorale presentie in de Drunense samenleving. Onderzoek
of de stichting Umoja hierbij een rol kan spelen
c. Onderzoek welk deel van de functie van predikant diaconaal gericht is en ga na of daar
diaconale gelden voor gebruikt gaan worden.

3.5. Deelthema ‘Communicatie’
a.
b.
c.
d.

Bedenk en verwoord onze Missie, Visie, Strategie als PGD (voor een eerste opzet, zie bijlage 3)
Zorg voor een stevig fundament onder je communicatie
Zet blijvend in op persoonlijke communicatie
Onderzoek hoe we ons gemeentezijn via online communicatie kunnen ondersteunen en
versterken.

3.6. Deelthema ‘Financiën en gebouw’
3.6.1. Financiën
a. Exploitatietekorten accepteren zolang redelijkerwijs de tekorten door de reserves en door de
jaarlijkse vermogensopbrengsten van de stichting instandhouding kunnen worden
opgevangen
b. Met ingang van 1 januari 2018 de diaconale activiteiten van de predikant laten financieren
vanuit de diaconie
c. Met ingang van 1 januari 2018 een deel van de totale predikantslasten laten financieren door
de Stichting Instandhouding PGD
d. Elke 5 jaar de financiële meer-jarenprognose actualiseren, te beginnen in 2020 voor de periode
2020 – 2030
e. Bijzondere uitgaven, zoals investeringen voor instandhouding van het gebouw (zoals
vervangen dakbedekking in periode 2020 – 2025), opvangen met extra geldacties binnen eigen
gemeente
f. Een stichting ´vrienden van de Open Hof´ in het leven roepen.

3

3.6.2. Gebouw
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Behoud het gebouw
Organiseer een kleinere ruimte voor de wekelijkse vieringen
Pas het gebouw aan, naar de huidige tijd, gekeken naar de doelgroep(en)
Onderzoek of e.e.a. gefinancierd kan worden vanuit de rentegelden van de PKN (zie bijlage 4)
Ga na of aansluiting bij zgn. ‘groene kerken’ voor ons als kerk interessant is
Onderzoek welke mogelijkheden het gebouw geeft voor de burgerlijke gemeente Drunen.
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