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Nieuws uit de Kerkenraad     
 

Nijmegen, 27 januari 2023 
 
Beste leden van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk, 
 
Als vervolg op wat onder Blik op de Kerkenraad (50) in het eerste nummer van Over & Weer staat, 
gaan we in deze Omroeper in op een aantal belangrijke besluiten van de Kerkenraad.  
Die besluiten zijn voor een belangrijk deel ook de concretisering van wat tijdens de Gemeenteavond 
van 6 december 2022 naar voren kwam.  
 
1. Concentratie erediensten (vanaf juli a.s.) 
Al langere tijd blijkt dat er voor zondagse erediensten op twee – en één keer per maand op drie – 
vierplekken niet voldoende ambtsdragers van dienst beschikbaar te zijn. In die situatie komt helaas 
geen verandering in positieve zin en daarmee zullen we moeten leren omgaan. Omdat we nu nog 
aan het ‘oude patroon’ vasthouden, wordt op alle ambtsdragers een te grote druk gelegd. Er komen 
steeds meer geluiden binnen dat dit niet meer haalbaar is en dat dit zou moeten veranderen. Om het 
voor te blijven dat mensen gaan afhaken, heeft de Kerkenraad besloten tot concentratie van 
kerkdiensten vanaf juli dit jaar. Die concentratie houdt in dat er elke zondag een eredienst is, maar 
dan op één vierplek binnen ‘stedelijk’ Nijmegen. Het wordt dan óf een dienst in de Ontmoetingskerk, 
óf een dienst in de Maranathakerk, uitgezonderd bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld Eerste 
Kerstdag en Paas- en Pinksterzondag (geldt pas voor 2024) en Eeuwigheidszondag.  
Omdat het voor het voortbestaan van de sectie Landwijk van essentieel belang wil de KR vooralsnog 
niet tornen aan de diensten (eens per maand) in de Kl. Bartholomeüskerk. Hier laat zich namelijk het 
afstandsprobleem vele malen meer gelden dan voor de Ontmoetingskerk en de Maranathakerk. Een 
aandachtspunt is zeer zeker het uitbouwen van een goede ‘autodienst’. Hieraan zal de KR gaan 
werken. Ook de Taizévieringen in de Kl. Bartholomeüskerk blijven gehandhaafd. 
 
2. Samenvoegen colleges   
De bemensing met ‘bestuurders’ van het College van Diakenen en dat van Kerkrentmeesters is al 
langere tijd ondermaats. In die zin dat er te weinig bestuurders zijn en dat er mede daardoor speciale 
kennis niet voorhanden is. Die bijzondere kennis wordt ons vooral ook ‘opgedrongen’ door allerlei 
verplichtingen van de nationale overheid. Denk aan de Privacywet, de ANBI, het zijn van een Veilige 
Gemeente (met vertrouwenspersonen), verplichtingen rond de Belastingwetgeving, de kerk als een 
goede werkgever, …. etc., etc.  
Een minimale bezetting met bestuurders en de vereiste kennis krijgen we binnen onze gemeente niet 
goed voor elkaar, ondanks de regelmatige oproepen aan de gemeente. Daarom moeten er bakens 
flink worden verzet. Overigens doen we dit met toestemming van de Classis. 
Er is nu besloten om langzaam maar zeker toe te werken naar het samensmelten van beide colleges 
tot één College van Beheer. De aparte geldstromen – enerzijds van de PGN, anderzijds van de 
Diaconie – blijven in stand. Het toekomstige CvB (College van Beheer) zal dus twee gescheiden 
geldstromen gaan beheren. Een dergelijke werkvorm laat de kerkorde toe.  
In tegenstelling tot het besluit onder punt 1 vergt de realisatie van een CvB wat meer tijd.  
 
3. Maranathakerk als multifunctioneel gebouwencomplex? 
Er heeft zich een geïnteresseerde partij gemeld om op het terrein van de Maranathakerk 
zorgwoningen te bouwen. Hier zien we een kans om het complex Maranathakerk te ontwikkelen als 
een multifunctioneel gebouw. De Kerkenraad heeft besloten om deze plannen verder te verkennen 
en de mogelijkheden te onderzoeken. Daarbij zijn een paar kaders aangegeven zoals: de kerkzaal zal 
in de plannen onaangetast blijven en tot onze beschikking blijven bestaan. En de kosterwoning (een 
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“bedrijfswoning”) moet behouden blijven of in de plannen terugkeren. Andere ruimtes zullen dan 
mogelijk worden aangepast en geschikt worden gemaakt voor meerdere functies – ook voor onze 
vergaderingen en andere activiteiten overdag. Met een dergelijk plan kan ook de verbreding van de 
buurtfunctie van de kerk gerealiseerd worden. Ook past het in de “Toekomstvisie 2020-2025”. Hierin 
is gesteld als basiskeuze: “Wij kiezen voor een organisatievorm voor de komende 5 à 7 jaar voor drie 
gemeentecentra, t.w. het Bartholomeuskerkje, de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk. Ieder 
gemeentecentrum heeft zijn eigen kleur, samenstelling, profilering en recht van bestaan.” En:  
“De Maranathakerk herbergt een grotere en meer diverse groep van gemeenteleden. Zij is gesitueerd 
in het centrum van de stad. De diensten staan – zoals trouwens in vele delen van onze Protestantse 
kerk – in een klassiek oecumenische traditie. Het experiment wordt niet geschuwd. Het gebouw staat 
open voor buurtactiviteiten. De koster heeft in deze een actieve rol.” 
De eventuele realisatie ervan zal nog wat jaartjes vergen. Er moet immers heel veel gebeuren, zeker 
voor wat betreft de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente bij deze ontwikkeling en 
noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. 
Het lijkt misschien voor nu een futuristisch plan, maar als alle mitsen en maren even terzijde worden 
geschoven, is dit een aantrekkelijk plan om de exploitatie van de Maranathakerk te zekeren.  
De organisaties waarmee het College van Kerkrentmeesters hierover in overleg is, zijn Perfect Place 
en Kuiper te Arnhem. Ten behoeve van dit project is een projectgroep ingericht en zal er een 
klankbordgroep (gemeenteleden) worden samengesteld. 
 
4. Taakvermindering ambtsdragers 
Tijdens de gemeenteavond kwam het geluid van verschillende kanten naar voren om over te gaan tot 
ambtsdragers ‘light’. Men bedoelde daarmee: haal een aantal taken weg bij de ambtsdragers, zij 
hebben nu te veel op hun bordje liggen. De Kerkenraad wil hieraan gehoor geven, maar ook dit 
besluit heeft wat tijd nodig en vergt overleg mét de ambtsdragers zelf. Wat wil de een maximaal 
doen en hoe kunnen we dan andere deeltaken herverdelen? Daarbij speelt mee dat er geen 
overvloed aan ambtsdragers is. Misschien moet er tijdens erediensten voor een kleine taak wel een 
beroep op de aanwezige gemeenteleden worden gedaan, bijvoorbeeld: het collecteren of een stuk 
uit de Bijbel lezen (als lector), of vooraf verkregen mededelingen afkondigen, of …..   
Dit punt moeten we nog verder overdenken en uitwerken, maar het zou weleens het gevoel van 
‘samen de schouders eronder’ kunnen vergroten.  
 
5. Diaconaal Centrum “De Haard”  
Gedurende het jaar 2022 is de situatie van de Diaconie Nijmegen tegen het licht gehouden. Op welke 
wijze kan de Diaconie haar taak in kerk en wereld blijven vervullen. Enkele conclusies die naar voren 
kwamen, zijn dat de personele last te groot is en dat het Diaconaal Centrum een blok aan het been is 
geworden.  
De conclusies zijn besproken in het College van Diakenen en vervolgens in de Kerkenraad. 
Besloten is een betere balans te zoeken tussen personele kosten en diaconale uitgaven, het 
Diaconaal Centrum “De Haard” af te stoten en alle diaconale activiteiten door te lichten op de 
diaconale noodzaak.   
 
6. Enkele korte meldingen 

➢ Wegens gezondheidsredenen moest mw. Loes Hogeweg, tot voor kort ouderling-
kerkrentmeester tevens secretaris van het CvK én tijdelijk secretaris van het CvD enkele 
weken geleden haar functies neerleggen, zo ook haar ambt. Heel spijtig, met name voor 
haarzelf.  
 

➢ Wegens de onderbezetting van het College van Kerkrentmeesters (voldoet niet meer aan de 
kerkordelijke bepalingen) heeft de Classis een noodmaatregel getroffen (vooralsnog tot 1 
maart a.s.).  De voorzitter van de kerkenraad, dhr. B. de Gooyert, wordt toegevoegd aan het 
College om met de twee overige leden wettige besluiten te kunnen nemen. Het College is 
bevoegd alle taken uit te voeren en rechtshandelingen te kunnen plegen.  
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Dhr. De Gooyert neemt hierbij de functie van voorzitter waar en een van de andere leden de 
functie van secretaris. 
 

➢ Aanstaande zondag (29/01) zal in de Maranathakerk de heer Evert Wasch als diaken door ds. 
Wouter Slob worden bevestigd.  

 
➢ Dringende oproep: het College van Diakenen zoekt met spoed een gemeentelid die het 

secretariaat van het college op zich wil nemen. Er is nu een nieuwe voorzitter (dhr. Evert 
Wasch wordt dit) en er is een nieuwe penningmeester (dhr. Roelf Groenhuis), maar voor de 
secretarisfunctie wordt nog naarstig gezocht. Zonder secretaris kan een College niet goed 
functioneren. Vandaar deze dringende oproep.  
Ook voor de secretarisfunctie van het College van Kerkrentmeesters wordt eenzelfde 
dringend beroep op de gemeente gedaan: meld u a.u.b. aan.  
U kunt meer dan u wellicht denkt.  
 
Ook is de voorzittersfunctie vacant. De genoemde noodmaatregel van de Classis geldt tot 1 
maart 2023, tenzij het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering na overleg met het 
Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken tot een andere maatregel besluit in 
zijn eerstvolgende vergadering of als de vacature eerder vervuld kan worden. 

 
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Over het vervolg blijft u door ons 
uiteraard op de hoogte gesteld.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit alles vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de 
voorzitter of de scriba van de Kerkenraad. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,    
 
Barend de Gooyert, voorzitter Kerkenraad PGN   b.degooyert@chello.nl  
Gerbrand Hoek, scriba Kerkenraad PGN    scriba.pgn@kpnmail.nl   
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