
Nijmegen 

Herstructurering 2015 



Kerk in balans 
zichtbaar , haalbaar en betaalbaar  

Kerkenraad 5 maart 2015 



De toekomst . . 

keuzes, 

vragen,  

koers. 



Problemen en vragen: 

 

• Het geld raakt op 

• Drie voorgangers met emeritaat 

• Vergrijzing  

• Minder leden 

 

• Hoe willen en kunnen wij kerk zijn ? 

• Hoe willen we vieren ? 

 





 
traject  van het proces: 
 
* Kerkenraad 11 december 2014 
Opdracht aan de Kleine Kerkenraad om 
met concrete voorstellen te komen. 
 
 
* Klein Kerkenraad 5 februari 2015 
Gespreksnotitie aangaande een toekomst 
beleid op hoofdlijnen met concrete 
voorstellen voor de korte termijn en een 
visie voor de langere termijn. 

 
 



 

Deze gespreksnotitie is toegelicht en 
besproken in de 3 sectieraden 

De gemeente is gehoord in de 3 
secties. 



Voorstel KKR te volgen scenario  

Uitgangspunten (visie):  

• we zijn 1 Protestantse Gemeente te Nijmegen 

• Kerk-zijn is de geloofsgemeenschap  

• het gebouw is daarbij van secundair belang 

• handhaven van 3 geloofskernen (Landwijk, 
Stad en Dukenburg/Lindenholt) 

• financiële balans inkomsten en uitgaven 2019 

• revitalisering en vernieuwing van identiteit  

• zichtbaar, haalbaar en betaalbaar 

 

 



Rapportages 
 

 vanuit de  
 

sectieraden 



Besluit     KR 5 maart 2015 

• Onderzoek maatregelen korte termijn 

• Uitvoeren maatregelen korte termijn 

 

• Koers voor de lange termijn uitzetten 

– (Andere) plaatsen van samenkomst? 

– Minder voorgangers / pastoraat 

– Vernieuwing: identiteit en activiteit 

– Nieuw financieel beeld 

 

Volgen scenario KKR 



Wat is onze horizon ? 

 

 

• 3 kerken 

• 3 dominees 

• Inkomsten ‘15: 74 % 

• Direct saneren 

• Vermogen in 2019 
kritiek 

 

 

• 3 plaatsen 

• 1,5 dominees ? 

• Inkomsten ’18: 100 % 

• Tijd voor verandering 

• Krimp vermogen in 
2019 gestopt 



Concrete actiepunten : 
 
> Krimp op pastoraat (lees predikanten):  
       maximaal 1,5 fte predikant  +  0,5/0,8 fte pastoraal werker per 2018/2019  
 
>  Krimp evenredig verdelen over de secties:  
           de huidige drie pastorale secties behouden  
 
> Waar mogelijk meer gebruik maken van de inzet van de instellingspredikanten 
 
> Krimp op gebouwen:  
        onderzoek naar verhuur  (of verkoop)  Maranathakerk 
        onderzoek kosten gebruik Petruskerk als kerkgebouw in de stad  
        onderzoek naar gebruik De Haard als kerkelijk centrum  
        verkoop pastorieën met/voor /na emeritaat predikanten  
        Ontmoetingskerk behouden onder de conditie dat de samenwerking met de  
                       (deel)parochie gehandhaafd blijft en een plafond aan de kosten PGN  
 
> Drie plaatsen voor de eredienst (preekplaatsen) handhaven  
 

 
 



 Concrete actiepunten  (vervolg) :  
> Inkrimping van het aantal erediensten per werkjaar 2015/2016,      
   bijvoorbeeld:  
   Bartelomeuskerk  1ste , 3de zondag eredienst; 5de zondag commissie  
   Maranathakerk       2de , 4de en 5de zondag eredienst  
   Ontmoetingskerk    1ste , 3de en 5de zondag eredienst 
 
> Herbezinning op de relatie met het OCP en met de stichting  
                                                                                             Stevenskerk 
 
> Voor de langere termijn zal de optie om de Stevenskerk als centrale 
   (en enige) plaats voor de eredienst zeker onderzocht moeten worden 
 
> Kerkblad Over en Weer.      
                  Reductie verzending per post, alternatief:  
                                 rondbrengen, zelf ophalen en/of via e-mailservice 



 
“nieuwe identiteit” 
  
In dit scenario zal de koers moeten worden verlegd naar een nieuwe 
identiteit; nieuwe vormen, doordeweekse activiteiten, netwerkgroepen 
en projectgroepen.   
 
De kerk is de hele week een ontmoetingsplaats, waar mensen elkaar en 
God kunnen ontmoeten.  
De kerk staat open, voor iedereen: geen ‘ons-kent-ons groep’ die voor 
buitenstaanders gesloten is. 
  
Pastoraat: de gemeente voorbereiden op de pastorale situatie per 
2018/2019.  
Opzet met per centrum een structuur met vrijwilligers die de predikanten 
en andere beroepskrachten een stuk werk uit handen kunnen nemen.  

 



Koers 2020 - antwoorden 



 
 
 
 
 Bij deze nieuwe koers hoort een nieuw visitekaartje: 

 
 
 Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de 
inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze 
omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in 
respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid. 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 


