Gemeentebijeenkomst 6 mei, na de viering
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Als kerkenraad van Het Erfdeel vinden we het belangrijk om samen de
gemeenteavonden, die georganiseerd werden door de Algemene
Kerkenraad, te evalueren. Het is de bedoeling om samen te kijken hoe
we verder gaan en kunnen en ook om te verwoorden wat niet gaat.
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We hebben de plannen van de Projectgroep gehoord en gezien en de presentatie van het College van
Kerkrentmeesters. Wat zijn de mogelijkheden hierin voor Het Erfdeel?
Voor de vergadering van de Algemene kerkenraad op dinsdag 24 april stond op de agenda:
besluitvorming over de opzegging van de huur van Het Erf.
De afgevaardigden van Het Erfdeel wilden dit punt van de agenda c.q. opschorting naar AK van 5 juli 2018
omdat het nu nog te vroeg is om hierover te beslissen. De meerderheid van de vergadering wilde het punt
op de agenda houden. Wij, de afgevaardigden van Het Erfdeel, hebben een schorsing aangevraagd.
Op grond van de volgende punten hebben we vervolgens een moratorium aangevraagd, een soort
afkoelingsperiode:
- Het College van Kerkrentmeesters heeft bij het K(antoor) voor K(erkelijke) G(oederen) een onderzoek
aangevraagd over de vraag welk kerkgebouw het gebouw wordt waarin geïnvesteerd gaat worden voor de
toekomst. Het is nog niet duidelijk of dit de Oude Kerk of de Grote Kerk gaat worden. Daarover wordt een
besluit genomen in de AK-vergadering van 5 juli. Veronderstel dat de Grote Kerk de A- locatie wordt dan
lijkt de kans groot dat het Groenmarktcomplex wordt verkocht aan de Baptistengemeente. In de Grote Kerk
zal dan verbouwd moeten worden. Waar wil je dan nog kerken? Het lijkt verstandig om Het Erfdeel nog een
tijdje in Het Erf te laten. Bovendien hebben we gepleit en is ons beloofd dat we als Het Erfdeel (voorlopig)
een eigen vierplek voor de zondag zouden krijgen.
- Er is nog niet onderzocht wat het opzeggen van de huur betekent voor de detachering van Kees Stroop als
geestelijk verzorger bij Vanboeijen.
- Opzeggen van de huur betekent zeer waarschijnlijk ook het opzeggen van de gebruikersovereenkomst
met Het Erf, maar er is nog geen enkel gesprek gevoerd hierover met Van Boeijen.
- Je kunt de huur niet opzeggen als er voor de gemeenteleden van Het Erfdeel nog geen perspectief is waar
ze straks kunnen ’kerken’.
- We vinden dat de gemeente niet echt is gehoord op de afgelopen drie gemeenteavonden. Er is veel mee
gedeeld. Er waren veel vragen waarop geen of halve antwoorden kwamen. Het ‘horen en kennen’ van de
gemeente moet grondiger en met perspectief voor de toekomst.
- Velen hadden het gevoel tijdens de informatie avonden dat het hier gaat om een gelopen race; met dit
besluit op dit moment bevestig je deze gevoelens en geef je niet het vertrouwen dat er eerst werkelijk
onderzoek plaats vindt.
Donderdag 26 april is er een ‘gewone’ kerkenraadsvergadering en woensdag 2 mei is er een brede
kerkenraadsvergadering van Het Erfdeel. Bij de brede kerkenraad zullen de kerkvisitatoren aanwezig zijn:
Theo van Beijeren en Henk Pastoor.
Vanuit deze vergaderingen zal ook zo het één en ander te vertellen zijn.
Namens Werner Brinkman, Cees Fidder, Roelie Schuuring, Kees Stroop en Maarten Tempelaar,
Femke Groen
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