
                                                

Nieuwsbrief voortgang realisering Bouwen op Goede Grond 
Bouwen op goede grond Voortgangsrapportage februari 2023 
 
Beste mensen, 
Ons bereiken diverse vragen zoals ‘wat is de stand van zaken m.b.t. de uitwerking van het rapport 
Bouwen op Goede Grond’ 
Wij begrijpen deze vraag, immers, de voorlopers van het rapport ‘Bouwen op Goede Grond’ zijn in de 
lade verdwenen. 
En om dat te voorkomen, heeft de AK zorgvuldig met elkaar het traject besproken hoe wij starten met 
de uitwerking van het rapport. 
Om de werkzaamheden goed te structuren was het belangrijk om diverse commissies te vormen die 
belast zijn met de uitvoering van de diverse onderwerpen. En, zoals u weet, is de AK niet echt ruim 
bemeten met mensen. We zitten zelfs nu nog zonder scriba, wat betekent dat de voorzitter ook deze 
functie waarneemt. Daarom hebben we om ons heen gekeken buiten de AK of er mensen zijn die wij 
kunnen vragen te helpen met de uitwerking van diverse onderdelen. 
Inmiddels zijn er al diverse commissies aan de slag met het uitwerken van onderdelen. Een kort 
verslag van deze commissies kunt u verder lezen in deze speciale nieuwsbrief.  
Wel kunnen we met trots aangeven dat met betrekking tot het onderdeel ‘kerkvernieuwing’ al de eerste 
dienst van het Noorderlicht is gehouden. 

Tot zo ver de stand van zaken over de uitwerking van het rapport. Toch willen we benadrukken dat we 
nog steeds op zoek zijn naar mensen die mee willen helpen/denken m.b.t. onderdelen van het 
rapport. 
Cees Oosterom Voorzitter AK 

 
 
Werkgroep Bestuur en Organisatie 

In het visierapport “Bouwen op goede grond” wordt een voorstel gedaan hoe het bestuur en 
organisatie van de PGV er uit zou kunnen zien. 
Vanuit diverse geledingen zijn opmerkingen gemaakt of het voorgestelde model nu wel het meest 
ideale model is voor de PGV. 
De algemene Kerkenraad heeft daarom besloten dit nader te onderzoeken en heeft een werkgroep 
Bestuur en Organisatie in het leven geroepen. 
Deze groep zal samen met een extern deskundige de huidige problematiek, zoals geschetst in het 
Visierapport, analyseren en eventueel aanvullen en naar werkbare oplossingen zoeken. 
De groep bestaat uit de voorzitter van het Cvk, Gert-Jan Albers, Hans den Dekker en Ronald de Heer. 
De naam van de extern deskundige wordt binnenkort bekend. 
Tegelijkertijd zal de groep proberen ook een “wijze”, die voor het visierapport geraadpleegd is, voor 
deze groep te interesseren. 
Het is ons voornemen om in de zomer voorstellen aan de AK te presenteren. 
 
Namens de werkgroep Bestuur en Organisatie Ronald de Heer 
 
 
Werkgroep Rehobothkerk (Gebouwen) . 

       Na de zomer van 2022 heeft de werkgroep de opdracht van de AK ontvangen om verschillende 
varianten te beschrijven op basis van hetgeen in het rapport “Bouwen op goede grond” is voorgesteld 
ten aanzien van de functie en daaraan verbonden nieuw-/verbouw van de Rehobothkerk. De  
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werkgroep heeft drie varianten uitgewerkt. Ten eerste de kerk slopen en een nieuw multifunctioneel 
gebouw met woningen realiseren, zoals beschreven in het rapport. Ten tweede hetzelfde als variant 
één maar dan zonder woningen. Ten derde het gebouw intact laten maar wel verduurzamen, een goed 
geoutilleerde keuken plaatsen en een tweetal zalen bijbouwen om voldoende capaciteit te hebben om 
“Windwijzerachtige” dan wel “kerk in de buurt” activiteiten te kunnen ontplooien. Begin november 
2022 heeft de werkgroep hun stuk aangeboden aan de AK met het advies te gaan voor variant 3 omdat 
de varianten 1 en 2 volgens de experts van de werkgroep financieel niet haalbaar zijn. Hiermee 
hoopten wij een akkoord van de AK te krijgen om variant 3 verder te uit te werken met o.a. 
bouwexperts en een concreet financieel plaatje te maken waarin de eventuele subsidies zijn verwerkt. 
Dat stuk zou dan weer voorgelegd worden aan de AK voor een eventueel definitief akkoord. 

       Door het steeds minder worden van de financiële ruimte heeft de AK besloten eerst een ronde langs 
alle kerkgebouwen te maken om deze te verduurzamen en te bezien welk prijskaartje hieraan komt te 
hangen. Dat betekent dat het project Rehoboth  ‘on hold’ staat. Dat frustreert en neemt soms het 
enthousiasme weg, begrijpelijk, maar door de steeds verder teruglopende inkomsten moeten we wel 
verstandig omgaan met de uitgaven. We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Daar komt bij dat 
alle prijzen enorm stijgen, zeker die in de bouw. Dus even pas op de plaats en goed overleg en 
overdenken wat de beste investering is. Wordt vervolgd. 

 
Bram v.d. Staaij, trekker werkgroep Rehobothkerk. 

 
 

Samenwerkplek 

 

 
 
Uit het rapport BOGG: ‘De predikanten, kerkelijk werkers en andere professionele krachten die in dienst 

zijn van de PGV vormen samen één team. Binnen het team worden de werkzaamheden besproken, 
verdeeld en jaarlijks geëvalueerd.’  (pag. 30) 

 
Sinds januari van dit jaar hebben we als team van predikanten en kerkelijk werkers een eigen werkruimte 

waar we elke maandagmiddag een samenwerkdag beleggen. Inmiddels hebben we elkaar hier 
regelmatig ontmoet en ontstaan vanuit deze plaats mooie initiatieven voor samenwerking op tal van 
terreinen. Zo bereiden we gezamenlijk een ‘Duindag’ voor die 15 mei aanstaande zal plaatsvinden. 
Samen met een externe begeleider kijken we naar de personele bezetting en de invulling van taken 
binnen de PGV. Wat is nodig/wenselijk als het gaat om pastoraat en missionair werk in de wijken en 
de instellingen/verzorgingshuizen die Vlaardingen rijk is. 

Een ander idee dat hier is ontstaan, is de samenwerking in de Stille Week tussen vooralsnog de 
Bethelkerk en Kerkcentrum Holy. Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen gezamenlijk worden 
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gevierd. De Goede Vrijdag in de Bethelkerk en de Stille Zaterdag in Kerkcentrum Holy. Best spannend 
om een eenheid te vinden in verschillende wijze van vieren. Wij zijn enthousiast en hopen dat u dat 
ook zult zijn/worden. 

 
Namens het team van predikanten en kerkelijk werkers, ds. Hugo M. Habekotté 

 
 

Deelopdracht  ‘Missionair Werk’  
De Algemene Kerkenraad heeft aan de Stuurgroep Missionair Werk  (SMW) gevraagd om een voorstel te 

maken voor een invulling van  missionair werk binnen de PgV en een begroting op te stellen voor de 
komende twee jaar.        

De Stuurgroep Missionair Werk heeft, mede in reactie op dit verzoek, in de afgelopen maanden diverse  
acties ondernomen. 

 

• In 2022 heeft Annabell de Jong nog met alle kerkenraden een overleg gehad. Hieruit 

ontstond een overzicht van de wensen en verwachtingen die de diverse wijkgemeenten van 

de PgV, alsook De Windwijzer, hebben ten aanzien van het missionaire werk en de inzet van 

een missionair werker.  Deze inventarisatie was nog steeds actueel en is gebruikt voor de 

verdere stappen.  

• Er is een profiel voor een missionair werker opgesteld evenals een globale taakomschrijving. 

Deze zaken waren de grondslag voor de procedure om te komen tot een Missionair Werker 

(MW). De AK heeft dit overgenomen, procedure is gestart en uitgevoerd.  

• Inmiddels is Hanneke Blom per 1 februari 2023 door de AK, voor een betrekking van 18 uur in 

de week, benoemd als Missionair Werker voor de PgV.  

Hanneke heeft ondertussen kennis kunnen maken met de wijkgemeentes en De Windwijzer, mede ook 
door het hemels Filmfestival.  Zij gaat nu aan de slag om, in samenspraak met SMW, verder te praten 
over de wensen en ambities die in de inventarisatie van Annabell zijn genoemd. Dit moet leiden tot 
diverse acties voor het seizoen 2023-2024. Dit vraagt van de wijken en De Windwijzer om duidelijke 
en concrete plannen. 

De stuurgroep Missionair Werk heeft ook een begroting van in totaal maximaal 10.000 euro per jaar 
opgesteld. Hiermee kunnen de wijkgemeentes en De Windwijzer diverse missionaire activiteiten en 
projecten uitvoeren. Deze begroting en het hiermee samenhangende budget is door de Algemene 
Kerkenraad goedgekeurd.  

 
Theo Werner Voorzitter Stuurgroep Missionair Werk 
 


