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Onze gemeente op weg naar 2030! 
 

een visie zonder opdracht blijft een droom 

een opdracht zonder visie is geestdodend 

een visie en een opdracht samen 

geven de wereld hoop 

 

  Henri Nouwen 

 

Wat valt inleidend te zeggen?  

 

Als uitvloeisel van een gemeenteavond in het najaar van 2017 is een regiegroep gevormd. Zij heeft 

als voornaamste opdracht meegekregen om na te denken over de toekomst van de Protestantse 

Gemeente Doetinchem met als perspectief de toekomst over 10 jaar en de gemeente actief te 

betrekken in het denkproces. 

 

Er is al het nodige voorwerk gedaan in nauw overleg met de predikanten en de kerkenraad om in het 

seizoen 2019-2020 een gemeente breed beraad te houden over de toekomst van de Protestantse 

Gemeente Doetinchem. 

 

In Ontmoeting hebt u al een aantal keren nieuws vanuit de regiegroep kunnen lezen. Op dit moment 

is de voorbereiding zo ver gevorderd dat de kerkenraad in overleg met de regiegroep u als 

gemeentelid wil informeren. 

 

Waarom doen we dit?  

 

De Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) is een levende gemeente.  Binnen en buiten de kerk 

zijn veel leden actief en we zien ook allerlei mensen die geen lid zijn, maar zich wel verbonden voelen 

met onze gemeente. De PGD doet ertoe, maar we moeten met elkaar wel aan de slag om ervoor te 

zorgen dat dit over 10 jaar ook nog het geval is. Hiervoor dragen we allemaal verantwoordelijkheid 

en dat betekent dat we graag met alle gemeenteleden, oud en jong of er tussenin in gesprek willen 

gaan. We denken dat we óók op zoek moeten gaan naar een andere vorm van gemeente zijn. Een 

vorm die hoop biedt voor de toekomst en een baken kan zijn in onzekere tijden.   

 

Er zijn redenen om dankbaar te zijn! 

 

1. In de Ontmoeting en de zondagsbrieven van de verschillende vierplekken valt op 

      hoeveel activiteiten er georganiseerd worden. Voor een deel gekoppeld ook aan de Tuin 

      vol Verhalen zoals die vier jaar geleden van start is gegaan. Al die activiteiten en ook 

      nieuwe initiatieven laten zien dat we volop in beweging zijn. 

 

  2. We hebben een team van predikanten dat open staat voor nieuwe initiatieven en samen  

      met ambtsdragers en gemeenteleden naar wegen zoekt om het evangelie in deze tijd 

      handen en voeten te geven. Nu de invulling van de vacatures voor de vierplek 

      Catharinakerk en Wehl afgerond is en het team compleet, is daarmee ook de benodigde 

      rust en stabiliteit aanwezig om dit verder uit te bouwen. 

 

  3. We kampen jaarlijks met behoorlijke financiële tekorten die we vooralsnog kunnen opvangen. 

       Gelukkig heeft de Protestantse Gemeente Doetinchem een fikse reserve, ontstaan door de 

       verkoop van kerken en pastorieën. Er zijn voor de komende vijf jaren geen plannen om verder 

       te bezuinigen op het aantal beroepskrachten en het aantal gebouwen. Een deel van die 



2 

 

       reservegelden kan daarom ook ingezet worden voor die gemeenteleden die er nu nog zijn en 

       die ook hun bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van die reserve. We hebben tijd om 

       met elkaar in gesprek te gaan.                                                                                     

 

   4. Er is ruimte om goede, nieuwe initiatieven financieel te ondersteunen voor zover dat geen 

          structurele personele kosten betreft.  

 

Welke gegevens zijn nu bekend? 

Ledenaantal en financiën  

De gegevens rond de terugloop van het ledenaantal en daarmee ook van de inkomsten zijn vrij 

duidelijk: 

- Jaarlijks daalt het ledenaantal bij ongewijzigd beleid met ongeveer 120. Op dit moment (mei 

  2019) telt de Protestantse Gemeente Doetinchem ongeveer 3350 leden. Dat betekent dat over vijf 

  jaar (in 2024) er nog ongeveer 2750 leden zullen zijn en in 2029 rond de 2150.  

- De komende vijf jaar kunnen we ons de luxe veroorloven dat we een jaarlijks tekort hebben van 

   ruim € 100.000 op de begroting, maar naar de toekomst toe moet daar een einde aan komen. 
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Beroepskrachten en pastoraat 

In 2024 zullen ds. Helma van Loon en ds. Henk Makkinga met emeritaat gaan. Op dit moment werken 

zij samen 1,27 fte. Zoals het er nu naar uit ziet zullen we, wanneer de eerdergenoemde uitstroom 

zich voortzet, met een kleinere kerkgemeenschap zijn. We komen dan voor de vraag te staan wat we 

moeten kiezen, òf minder voorgangers òf minder gebouwen òf misschien wel alle twee.  

 

Tot nu toe is altijd de regel gehanteerd ‘pastoraat gaat voor gebouwen’ maar daar kunnen we niet 

aan blijven vasthouden. Met als mogelijke gevolgen dat: 

  - niet elke vierplek dan nog een eigen predikant zal hebben en een predikant meerdere 

    vierplekken als werkgebied heeft 

  - er mogelijk niet elke zondag nog een dienst op iedere vierplek zal zijn. 

 

Mocht zich eerder een vacature voordoen dan zal op dat moment mogelijk eerder bezuinigd moeten 

worden.  

 

Gebouwen  

Over gebouwen valt op dit moment het volgende te melden:   

  - Sluiting van een gebouw is in de komende jaren niet waarschijnlijk omdat dat  

    alleen maar een versnelling van de terugloop van het ledenaantal tot gevolg zou hebben 

    en dat heeft ook financiële gevolgen.   

  - Vanaf 1 januari 2019 maakt de protestantse gemeente Wehl ook deel uit van onze       

     gemeente. Bij het samen gaan is met hen overeengekomen dat zij de eerste tien jaren nog                                    

                kunnen beschikken over een eigen gebouw.  

- Richting 2024 zal wel kritisch gekeken moeten worden of toch een gebouw 

    afgestoten kan/moet worden mede n.a.v. de bezetting en de terugloop van het aantal 

    leden. 

             

                                                                          

 

 

Wat gaan we doen in het seizoen 2019-2020? 

 

Als kerkenraad hebben we de overtuiging dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten. We willen 
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via dialoogavonden met zoveel mogelijk gemeenteleden in gesprek gaan. Het welzijn van onze 

gemeente gaat ons ter harte en we kunnen met uw en Gods hulp een gezonde gemeente zijn. Hoe 

ziet zo’n gezonde gemeente er dan uit?  

 

Onderzoek en ervaring in de kerk van Engeland hebben duidelijk gemaakt dat kerken die de thema’s 

gemeenschap, geloven en handelen centraal stellen, beter functioneren dan kerken die het 

traditionele model hanteren kerk = gebouw + predikant + diensten.  

 

In het handboek ‘Gezonde gemeente’ worden de zeven kenmerken benoemd. 

“1.   Bezield door het geloof en niet alleen maar alles draaiende willen houden of proberen te  

overleven; 

2. Een naar buiten gerichte blik meer bezig met het ‘geheel(d) dagelijks leven dan met het 

‘kerkelijk leven’; 

3. Op zoek naar Gods wil. Een gezonde gemeente vraagt zich af: Wat wil God hier en nu van 

ons? Ze ontwaart de leiding van de Geest en wil het niet iedereen naar de zin maken; 

4. De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven opbrengen in plaats van 

verandering tegen houden en bang zijn voor mislukking; 

5. Leven als een echte gemeenschap en niet zozeer als een vereniging of een religieuze 

organisatie; 

6. Ruimte (scheppen) voor iedereen, inclusief in plaats van exclusief; 

7. Zich beperken tot een paar taken en die goed doen, eerder doelgericht dan verwoed met van 

alles en nog wat bezig.” 
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In nauw overleg met de kerkenraad en de predikanten is er dan ook voor gekozen om in het proces 

van het gemeente breed beraad de drie thema’s gemeenschap, geloven en handelen centraal te 

stellen. Samen met de predikanten zijn over deze thema’s gespreksvragen opgesteld waarin ook de 

hierboven beschreven zeven kenmerken zijn verwerkt. Deze vragen hopen we in het komend seizoen 

aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen en erover in gesprek te gaan.  

 

Hoe gaat dat dan in z’n werk? 

 

* Allerlei bestaande groepen zullen rechtstreeks benaderd worden om deel te nemen aan de 

   dialoogavonden; 

* Daarnaast worden er een aantal specifieke gemeenteavonden belegd; 

* Aan het eind van elke bespreking wordt u gevraagd een kleine enquête in te vullen die rechtstreeks 

    aansluit bij de besproken vragen; 

* De regiegroep zal aan de hand van alle uitkomsten een advies uitbrengen aan de Kerkenraad; 

* De drie thema’s van kerk zijn zullen ook centraal staan in de Tuin vol Verhalen voor het seizoen 

   2019-2020 en zo terugkomen in de zondagse vieringen, gespreksgroepen en activiteiten, te 

   beginnen op de startzondag in september. 

 

 

Kerkenraad Protestantse Gemeente Doetinchem, mei 2019.                                                 
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 In 2024 hebben wij €700.000,-- aan de reserves onttrokken. 
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 Bron: Handboek gezonde gemeente- Robbert Warren, Ekklesia 2010 


