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Gezamenlijk perspectief 

  verder met drie kerkgebouwen en passend pastoraat 

Besluit Bovenkerk - Broederkerk 

‘Als Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente van Kampen zijn we het afgelopen jaar intensief bezig geweest om te komen tot 

een zo verantwoord mogelijke beslissing over welke drie gebouwen de thuisbasis kunnen gaan vormen voor de uiteindelijke drie 

nieuwe wijkgemeenten. In deze katern willen wij u informeren over de besluiten, de achtergronden daarvan en de wijze waarop deze 

tot stand zijn gekomen. In de kaders zijn ook antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Wij realiseren ons dat de besluiten bij 

veel gemeenteleden pijn met zich meebrengen. Tegelijkertijd hopen we dat er door de besluiten ook een eind komt aan een periode 

van onzekerheid en dat we ons als gemeenten veel meer kunnen gaan bezig houden met de kern van gemeente zijn. Het vormen 

van een gemeenschap van gelovigen, die samen het geloof in onze Heer en Heiland kunnen vieren, beleven, delen, doorgeven en in 

de praktijk brengen.’ 

Zo begon het informatiekatern dat we met de kerkbode van december aan abonnees van het kerkblad stuurden. Na een meer 

algemene inleiding en drie andere besluiten stond daarin ook besluit vier vermeld:  

 

5.4 Vierde besluit 
De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te 
Kampen gaat uit van de wens om met de Gereformeerde Kerk 
van Kampen een ‘toekomst-bestendige’ gemeente te zijn en 
samen daarvoor de benodigde bezuinigingen aan te brengen. 
In dit kader moet een is keus gemaakt voor een geschikte 
wijkkerk voor wijkgemeente B (hervormd).  
 
… besluit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente 
1. per 1 januari 2017 (of zo spoedig mogelijk daarna) 

deBroederkerkter beschikking te stellen aan wijkgemeente B; 
2. voor eventuele aanvullende wensen een budget ter 

beschikking te stellen conform de maatstaf voor de andere 
wijken; 

3. tót het moment dat de Broederkerk beschikbaar is de 
Bovenkerk ter beschikking te stellen aan wijkgemeente B; 

4. de Stichting Behoud Bovenkerk te verzoeken budget ter 
beschikking te stellen voor een verbouwing van de 
voormalige stookruimte van de Bovenkerk met een doorgang 
naar de kerk zodat de gebruiksmogelijkheden – ook in het 
kader van het verhuurbeleid –zullen toenemen; 

5. een traject te starten om de Bovenkerk onder te brengen in 
een stichting waarin meerdere partijen participeren en 

nadrukkelijk inspanning te verrichten om de Bovenkerk 
bruikbaar en beschikbaar te houden voor nader te bepalen 
diensten; 

6. besluiten genoemd onder 1,2 en 5 echter niet te effectueren 
dan nadat onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om 
en de condities waaronder de Bovenkerk als ‘Kerk voor de 
stad’ én als vaste wijkkerk voor wijk B kan functioneren en 
dat te vergelijken met de mogelijkheden om en de condities 
waaronder de Broederkerk als vaste wijkkerk voor wijk B kan 
functioneren;  

7. daartoe per omgaande een onderzoekscommissie in te 
stellen die in het licht van bovengenoemde onderzoek doet 
naar de mogelijkheden en de condities om de Bovenkerk 
dan wel de Broederkerk voor wijk B als wijkkerk te gebruiken 
binnen een nog nader door de AK vast te stellen 
beleidskader en die daarover zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk maart 2016 aan de AK rapporteert; 

8. daartoe vooraf een heldere opdracht inclusief criteria op te 
stellen, deze vast te stellen in de AK en als voorwaarde mee 
te geven dat aan het gebruik van een eventueel extra 
gebouw geen uitgaven die ten laste komen van de gemeente 
verbonden mogen zijn, noch als investeringsbedrag, noch 
als exploitatiekosten.

 

Om de punten 6, 7 en 8 van dit besluit vorm te geven is  door de Algemene Kerkenraad in januari jl. een onderzoeksopdracht 

geformuleerd en een onderzoekscommissie gevormd om dit onderzoek uit te voeren. De werkgroep bestond uit de leden Dick 

Berghorst, Piet Dijkstra, Bert Flentge en Henk Selles met als extern deskundige en voorzitter Wim Oosterom uit Amersfoort. Deze 

werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en een eindrapportage opgesteld (te vinden op www.hervormdkampen.nl).  

In de vergadering van de Hervormde en Gereformeerde Algemene Kerkenraden van maandag 30 mei jl. is de rapportage door de 

werkgroep toegelicht en besproken. Een serie gesprekken is gevoerd met allerlei partijen en betrokkenen rond de Broederkerk en 

Bovenkerk, teneinde meer zicht te krijgen op de verkoopbaarheid van beide gebouwen, de mogelijkheden en financierbaarheid van 

extra zaalruimte in of nabij de Bovenkerk, en de te verwachten exploitatiemogelijkheden van beide gebouwen. Het belangrijkste dat 

het onderzoek heeft uitgewezen is dat het in, of in de directe nabijheid van de Bovenkerk niet mogelijk is om ruimtes te creëren die 

voldoen aan de gestelde wensen/randvoorwaarden van Wijkgemeente B. Daarbij is ook uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden 

van Muntplein 6, maar zelfs na een zeer forse investering zou die nog niet het gewenste resultaat opleveren. Daarnaast wordt de 

verkoopbaarheid van de Broederkerk hoger ingeschat dan de mogelijkheid om de Bovenkerk te vervreemden, maar is het 



onduidelijk op welke termijn en onder welke condities de Broederkerk is te vervreemden. Ten aanzien van de 

exploitatieopbrengsten ziet de werkgroep ruimere mogelijkheden in de huuropbrengsten en doet zij verschillende suggesties om 

deze voor beide gebouwen te verhogen.  

In haar afweging hebben de Algemene Kerkenraden vastgesteld dat de condities onvoldoende zijn om de Bovenkerk als vaste 

wijkkerk voor wijkgemeente B te laten functioneren en heeft zij daarom besloten de punten 1 tot en met 5 van het besluit zoals in 

december jl. genomen te effectueren.  

We realiseren ons dat deze keuze om het in december genomen besluit nu ook daadwerkelijk te gaan effecturen bij de leden van 

Wijkgemeente B verschillende reacties oproept, net zoals  dit het geval is bij de andere wijkgemeenten. Tegelijk zijn we er van 

overtuigd dat er voor Wijkgemeente B met dit besluit ook een einde aan een periode van onzekerheid is gekomen en de 

Broederkerk een goede basis vormt voor verdere opbouw van de wijkgemeente. 

Op een centrale informatieavond op DV. 21 juni hoopt de algemene kerkenraad op uw vragen en opmerkingen in te gaan. Via de 

kerkbode zal hierover nadere informatie worden bekend gemaakt. 

 

Besluit Pastoraat 

In de afgelopen maanden hebben de Hervormde en Gereformeerde Algemene Kerkenraden uitgebreid gesproken over de omvang 

en verdeling van de professionele pastorale predikanten en kerkelijk werkers in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk 

van Kampen. We hebben deze gesprekken heel bewust samen gevoerd om hierover, evenals bij de gebouwen, gezamenlijk een 

besluit te nemen in het perspectief van een te vormen Protestantse Gemeente Kampen. Het is belangrijk dat hierin duidelijkheid 

komt, zowel vanuit de noodzaak om onze gemeenten op langere termijn financieel gezond te kunnen houden, als vanuit de 

praktische behoeften die er bij elke wijkgemeente leven (emeritaat Harteman, Gijsbertsen, Van Noord, vacature Westerkerk).  

In de besluitvorming hebben de Algemene Kerkenraden uiteindelijk gekozen voor continuïteit en ruimte voor gemeenteopbouw. De 

continuïteit betreft het doortrekken van de beleidslijnen vanuit het verleden zoals die in beide kerken geformuleerd zijn. Voor de 

Hervormde Gemeente gaat het hierbij om het besluit van 2014 om bij het terugbrengen van het aantal hervormde wijken naar drie 

ook het aantal hervormde predikanten terug te brengen naar drie. Hiermee heeft de predikant de zorg over ongeveer 1800 

gemeenteleden. Aan gereformeerde zijde heeft men al jarenlang het beleid om een sleutel te hanteren van één predikant per 1000 

gemeenteleden en er zijn afgelopen jaren verschillende bezuinigingen doorgevoerd om dit waar te kunnen blijven maken. Bij 

continuïteit gaat het er ook om ervoor te zorgen dat de gereformeerde en hervormde gemeenteleden in de twee in wording zijnde 

protestantse wijkgemeenten een predikant hebben waarmee ze zich qua identiteit vanuit hun bloedgroep kunnen identificeren.. 

Een discussie om naar één predikant te gaan voor elke wijkgemeente met een veel grotere inzet van kerkelijk werkers zal pas in 

een latere fase worden gevoerd. 

De Algemene Kerkenraden hebben ook gekozen voor gemeenteopbouw in de zin dat we naar verhouding veel financiële ruimte 

geven voor pastoraat. We hebben hiertoe heel bewust besloten, omdat we het belangrijk vinden dat in deze fase van verandering 

en opbouw van de nieuwe wijken er voldoende predikanten en kerkelijk werkers zijn om hieraan leiding te geven en mee te 

werken. Vastgelegd is wel dat we het huidige besluit zien als een startpositie en dat we in een volgende fase, wanneer de 

gemeente stabieler is geworden of in het geval hiervoor onverhoopt noodzaak is, verder zullen nadenken over een nieuwe 

structuur van het pastoraat. 

Concreet betekent dit dat voor de verschillende wijken de volgende besluiten zijn genomen: 

Wijkgemeente A-Westerkerk:  

1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte* predikant aan Wijk A 

toe te wijzen; 

2. vanuit de Gereformeerde Kerk 1 fte predikant aan Wijk 

Westerkerk toe te wijzen, waarbij deze voor 25% taken 

uitvoert ten behoeve van beide wijkgemeenten en de kosten 

van deze 25% voor rekening komen van de Hervormde 

Gemeente. 

 

Wijkgemeente B 

1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte predikant aan Wijk B 

toe te wijzen; 

2. vanuit de Hervormde Gemeente 0.4 fte aan pastorale 

ondersteuning aan wijk B toe te wijzen in de vorm van een 

kerkelijk werker. 

 

Protestantse Wijkgemeente in wording 

1. vanuit de Hervormde Gemeente 1 fte predikant aan 

Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen, 

2. vanuit de Gereformeerde Kerk 1.6 fte predikant aan 

Protestantse Wijkgemeente in wording toe te wijzen, 

waarvan 0.6 predikant fte zal worden ingevuld in de vorm 

van een kerkelijk werker. 

(* fte = full time equivalent, oftewel een voltijd aanstelling) 


