Rapportage Gezamenlijk Gemeente Beraad van 3 mei 2015.
Na de dienst van 3 mei geven Jaap Streefkerk en Anno Braaksma namens de
Stuurgroep, een korte toelichting over het doel van dit 3 de Gemeente beraad in
het kader van het “Samen Verder” proces.
De stuurgroep coördineert dit ‘Samen Verder’ proces en verzamelt nu de
voortgang rapportages van de verschillende werkgroepen om deze aan de
gezamenlijke Kerkenraden aan te bieden voor het bepalen van de volgende
stappen. In dat kader wordt nu de beleving van gemeente leden gepeild over
wat er moet gebeuren om samen één geloofsgemeenschap te worden. De
zelfde vraag is 17 maart behandeld in de beide kerkenraden waar een lijst van
aandachtspunten uit naar voren zijn gekomen. Dit Gemeente Beraad is vooral
bedoeld om te luisteren en de reacties van de gemeenteleden van GeleenBeek-Urmond en Sittard-Grevenbicht vast te leggen. Hier volgt een korte
impressie.
Behalve dat er deels teleurstelling was omdat er nauwelijks of geen informatie
omtrent de voortgang gegeven kon worden, was er toch ook betrokkenheid
voor het proces. De visienota “Aan de slag met nieuw Elan” van mei 2014,
dat als beleidsnota gezien kan worden, is eenduidig over de criteria voor het
vormen van één geloofsgemeenschap. Immers teruglopende kerkelijke
belangstelling heeft niet alleen landelijk als ook lokaal, zoals voor Geleen en
Sittard, consequenties. Het gaat dan om tal van zakelijke aspecten zoals
menskracht voor de verschillende activiteiten en financiële draagkracht met
betrekking tot predikanten als wel exploitatie van kerkgebouwen. Terwijl de
discussie hier omtrent binnen de landelijke PKN onduidelijk en diffuus is,
draagt deze bijeenkomsten bij tot meer duidelijkheid.
Belangrijk wordt gevonden dat er alles aan gedaan wordt om elkaar beter te
leren kennen. We zullen ook bereid moeten zijn de verschillen tussen de
verschillende groepen te benoemen. Hiervoor ook niet wachten tot we het
vooraf over alles eens zijn want dat kan een eeuwigheid duren. Anderzijds zal
er discussie moeten blijven om op die manier de beste werkwijzen van elkaar
te kunnen inzetten. Het gaat om een nieuwe uitvoeringsvorm te vinden waar
iedereen zich prettig bij kan voelen. De vraag is of we daarbij bereid zijn
noodzakelijke en ook pijnlijke besluiten te nemen. Meer publiciteit is nodig
om zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij te betrekken. We moeten er ook
rekening mee houden dat er afhakers zullen zijn, ook van degene die hier nu
niet zijn. Kunnen we dan nog alle lopende taken blijven vervullen.
Samengaan geeft ook ruimte voor menskracht daar waar dubbel functies

ontstaan. Een stappenplan wordt zeer wenselijk geacht met de suggestie 2017
als uiteindelijke totale realisatie moment te kiezen omdat dat het jaar van het
Protestantisme is.
Wat als vraag overblijft is hoe de predikanten met hun toekomstige
werkzaamheden omgaan en hoe het met de kerkgebouwen zal gaan. Gemeld
wordt dat de werkgroep Kernen & Vieringen hier druk mee bezig is. De wens
wordt geuit dat voor elke kern een Gebedshuis blijft bestaan. De status van de
diverse werkgroepen wordt via de gemeenschappelijke kerkenraad
gerapporteerd. De meeste rapportages zijn inmiddels binnen. Alle
consequenties overwegende neemt dit orgaan het uiteindelijke initiatief om als
één gemeente de toekomst in te gaan.
Tot zover dit verslag van de gemeenteochtend op 3 mei
Namens de Stuurgroep Samen Verder.

