Nieuw Voorgenomen Besluit
Maandag 28 oktober 2019 zette de Algemene Kerkenraad een belangrijke stap in het proces
'Voortvarend Verder'. Een nieuw 'Voorgenomen Besluit'. De Algemene Kerkenraad besprak in een
aantal vergaderingen het rapport van de commissie uitvoering voortvarend verder 2.0.2.0.. Met dit
unaniem genomen nieuw voorgenomen besluit als resultaat. Een mooi resultaat, een mijlpaal in het
proces, een belangrijke stap voorwaarts! U leest verder op in dit artikel het nieuw voorgenomen
besluit, de missie en visie en een leeswijzer van het rapport Voortvarend Verder 2.0.2.0.. Deze
documenten komen aan de orde in de wijkgemeentebijeenkomsten die de wijkkerkenraden in de
maand november plannen. U kunt deze documenten en het rapport van de commissie ook raadplegen
op de website van de PG Drachten. De Algemene Kerkenraad hoopt in de december-vergadering een
'definitief besluit' te nemen.
Namens de Algemene Kerkenraad,
Ties Zweers, preses

Voorgenomen besluit AK 28 oktober 2019
De Algemene Kerkenraad (AK) besluit de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan tot de vorming
van één Protestantse Gemeente te Drachten (PGD) zonder wijkgemeenten en zonder de Hervormde
gemeente van bijzondere aard (de Kapelgemeente).
Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de beleidsitems - erediensten, pastoraat, diaconaat, jeugd
& jongeren en beheer - voortvloeiend uit de missie en de visie van de PGD *).
Basis voor dit besluit is het Rapport **) Voortvarend Verder 2.0.2.0.: ‘Een nieuwe organisatievorm voor
de Protestantse Gemeente Drachten’ met als basisprincipe: Het “besturen” van de PGD wordt
aangepast, maar het werken, vieren en dienen in de kerk kan grotendeels hetzelfde blijven.
De belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe organisatie zijn:

1. Voor Pastoraat en Diaconaat:



De tweedeling Noord-Zuid uit het rapport wordt uitgebreid naar de huidige deelgebieden;
Het pastoraat en het diaconaat blijven gebonden aan de deelgebieden (Noord - Westzijde en
Noord - Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant/kerkelijk werker.

2. Voor de Vieringen:





We zijn één PGD die voor de vieringen gebruikt maakt van drie vierplekken;
De drie vierplekken van de PGD zijn: De Oase, de Zuiderkerk en een 3e door de AK vast te
stellen (wisselende) vierplek;
De vijf predikanten van de PGD rouleren gelijkmatig over de diensten in de vierplekken;
De PGD werkgroep – Vieren – wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld.

3. Voor de organisatie:





De wijkkerkenraden worden opgeheven;
De nieuwe PGD wordt bestuurd door één centrale kerkenraad;
Naast de reeds genoemde werkgroepen voor Pastoraat, Diaconaat en Vieren worden de
volgende werkgroepen ingesteld: PR en Communicatie, Jeugd, College van Kerkrentmeesters
(CvK), Kerk naar Buiten, Inspiratie en Bezinning, Grote Kerk, Zorgcentra en De Schakel;
De deelgebieden besluiten zelf over het instellen van een afstemmingsorgaan.

De wijkkerkenraden en de kerkenraad van de Kapelgemeente wordt tot eind november 2019 de
gelegenheid geboden om over dit voorgenomen besluit hun (wijk)gemeente te ‘horen en kennen’.
Dit voorgenomen besluit wordt vóór 1 januari 2020 omgezet in een ‘definitief besluit’ om per 1 juli 2020
verder te gaan als één PGD zonder wijkgemeenten en zonder Kapelgemeente.
De periode tot 1 juli 2020 wordt benut om maatregelen te treffen die het effectueren van het definitieve
besluit mogelijk maken.

De classis wordt geïnformeerd over dit ‘voorgenomen besluit’ en later te nemen ‘definitief besluit’.
Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGD in zijn vergadering van 28 oktober 2019.

*) Bijlage 1: Missie, visie en beleidselementen van de PGD
Missie
De Protestantse Gemeente te Drachten is, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest,
een liefdevolle en bewogen gemeente van Jezus Christus voor iedereen.

Visie
Wij zijn een gemeente, die:
 zich blijvend geïnspireerd weet door genoemde missie,
 ruimte laat voor theologische verschillen en verschillende vormen van geloofsbeleving, maar
wel één gemeente van Christus vormt,
 bij zoveel mogelijk kerkelijke activiteiten vormen zoekt die inspelen op de verwachte
ontwikkelingen uit de omgevingsanalyse,
 bijzondere aandacht heeft voor jongeren en inspeelt op hun belevingswereld,
 een stimulerend en inspirerend beleid voert t.a.v. Vorming en Verdieping waarbij vraag en
aanbod goed op elkaar zijn afgestemd,
 een heldere boodschap uitdraagt,
 missionair en diaconaal van wanten weet.
Beleids-items
 Erediensten: er is een rijke variatie aan erediensten, zowel naar inhoud als naar vorm.
 Pastoraat: gezocht wordt (en blijft worden) naar mogelijkheden om onderling contact binnen
de gemeenten te houden en te blijven houden.
 Diaconaat: ontwikkeling van diaconaat ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen is
nuttig en nodig.
 Jeugd en jongeren: bijzondere aandacht voor jongeren is nodig, inspelend op hun
belevingswereld.
 Beheer: de gemeente van Christus te Drachten doet haar kerkenwerk met gebruikmaking van
een sluitende financiële begroting.

Leeswijzer rapport Voortvarend Verder 2.0.2.0.
Voorwoord
Deze leeswijzer vormt samen met de missie en de visie van de Protestantse Gemeente te Drachten
(PGD) de toelichting bij het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK). Het rapport
voortvarend verder 2.0.2.0. is in de AK uitvoerig besproken op 30 september 2019 en 7 oktober 2019.
De leeswijzer is een samenvatting van dat rapport en bevat tevens de belangrijkste acties die moeten
worden uitgevoerd na het definitieve besluit. Waar de AK anders heeft besloten dan de adviezen of
bevindingen van de commissie, zijn deze onderdelen in de leeswijzer cursief aangegeven. Zo is de
commissie conform haar opdracht uitgegaan van twee deelgebieden Noord en Zuid en heeft de AK
deze indeling voor enkele organisatieonderdelen aangepast.

1. Inleiding
De commissie heeft van de Algemene Kerkenraad de opdracht gekregen de invoering van één
Protestantse Gemeente te Drachten met één kerkenraad nader uit te werken.
Doelstelling van het organisatiemodel: één PGDrachten (zonder Kapelwijk) met één kerkenraad, één
breed moderamen (kleine kerkenraad) met werkgroepen, een en ander met inachtneming van de
ordinanties 4-1 en 4-9. Daarnaast is de opdracht om de Grote Kerk en de Schakel te positioneren
binnen de nieuwe organisatiestructuur.
De opdracht van de AK aan de commissie, verwoord in het Plan van Aanpak, is door de commissie in
afstemming met de AK samengevat in 17 kernpunten. Deze vormden de leidraad voor het advies.

Uitgangspunten: Het ontwikkelen van een organisatie, waarbij het individuele gemeentelid zich veilig
en vertrouwd kan en mag voelen en geen onnodige last ondervindt van die nieuwe organisatie. De
gemeenteleden mogen zich gezien en erkend weten.
Op 3 juni 2019 heeft de commissie het eindrapport gepresenteerd aan het moderamen van de AK en
op 17 juni 2019 aan de AK.

2. Kerkordelijk deel
Ordinantie 2-1: Het gaat om mensen (de gemeenschap) die samenkomen rond de Bijbel (het Woord)
en rond doop en avondmaal (de sacramenten).
In elke gemeente zijn drie bestuurlijke organen vereist: de kerkenraad, het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Een predikant is ook vereist, voor minimaal 0,33 fte,
onder andere voor de verkondiging van het Woord en de bediening van doop en avondmaal.

Ordinantie 4-6 gaat over de kerkenraad. Vanaf 1 juli 2020 is voor de PGD van belang:
 De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers die voordien in de vier wijken in het ambt
bevestigd zijn en van wie de ambtstermijn (max. 12 jaar onafgebroken) niet verstreken is. Hun
ambtstermijn loopt gewoon door tot de oorspronkelijke ambtstermijn verstreken is;
 In een kerkenraad zijn alle ambten aanwezig: naast de predikant(en) minimaal twee ouderlingenniet kerkrentmeester, één ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen.
Ordinantie 4-9 gaat over de kerkenraad, de kleine kerkenraad en de werkgroepen. Vanaf 1 juli 2020 is
voor de PGD van belang:
 Er is in ieder geval een moderamen van de kerkenraad, bestaande uit ten minste een preses, een
scriba en een assessor;
 Het instellen van een kleine kerkenraad, bestaande uit het moderamen en dertien ambtsdragers
(zie hoofdstuk 5);
 De kleine kerkenraad stelt de werkgroepen in. In iedere werkgroep zitten één of meer
ambtsdragers en een aantal andere leden van de gemeente.
Elke gemeente heeft een College van Kerkrentmeesters en een College van Diakenen. Ordinantie 11
gaat daarover. Sinds november 2018 kan de samenstelling anders zijn dan voorheen: de meerderheid
hoeft niet meer te bestaan uit bevestigde ambtsdragers.
Voor de PGD is vanaf 1 juli 2020 van belang:
 Er is een College van Kerkrentmeesters, bestaande uit ten minste twee ouderlingenkerkrentmeester en een aantal kerkrentmeesters;
 Er is een College van Diakenen, bestaande uit ten minste twee bevestigde diakenen en een
aantal diaconale rentmeesters.

3. Organisatieschema’s
Bij het ontwerpen van de organisatieschema’s is uitgegaan van de 17 kernpunten (zie inleiding).
Daarnaast is het basisprincipe gehanteerd dat het “besturen” van de PGD aangepast wordt, maar dat
het werken, vieren en dienen in de kerk grotendeels hetzelfde kan blijven.
De PGD wordt bestuurd door het moderamen, de Kleine Kerkenraad en de Grote Kerkenraad. In
hoofdstuk 5 is dit verder uitgewerkt.
Belangrijkste kenmerken van de nieuwe PGD organisatie:
 We zijn één PGD die voor de vieringen gebruikt maakt van drie vierplekken;
 De drie vierplekken van de PGD zijn: De Oase, de Zuiderkerk en een 3e door de AK vast te
stellen (wisselende) vierplek;
 De vijf predikanten van de PGD rouleren gelijkmatig over de diensten in de vierplekken.

Het “werken, vieren en dienen” wordt uitgevoerd in de werkgroepen en in de daaraan gekoppelde
commissies. De volgende elf werkgroepen worden ingesteld:


Pastoraat
De werkgroep pastoraat blijft opgedeeld in de huidige deelgebieden (Noord – Westzijde, Noord –
Oostzijde, Oost, Zuid en West) met hun eigen predikant / kerkelijk werker. Het seniorenpastoraat
wordt, met uitzondering van de senioren in de zorgcentra, ook binnen deze werkgroepen
uitgevoerd;



College van Diakenen
De werkgroep blijft functioneren zoals nu al het geval is: een deel Drachten breed en een deel is
gekoppeld aan het diaconaat van de deelgebieden;



Vieren
Deze PGD werkgroep wordt zowel centraal als per vierplek ingevuld, waarbij de decentrale
commissies alle activiteiten rondom de eredienst op de vierplek coördineren;



PR en Communicatie
Deze werkgroep wordt bijna helemaal Drachten breed opgezet, waar nodig gekoppeld aan
activiteiten in de deelgebieden of in de vierplekken;



Jeugd
De werkgroep Jeugd werkt Drachten breed. Alleen de kindernevendiensten en de oppas bij de
vierplekken blijven gekoppeld aan de decentrale commissies vieren;



College van Kerkrentmeesters
Dit College van Kerkrentmeesters (CvK) functioneert Drachten breed. De kerkrentmeesters en de
kosters werken vierplek gebonden. De in de deelgebieden actieve activiteiten-commissies blijven
actief binnen hun deelgebieden. Financieel rapporteren deze activiteitencommissies aan het CvK,
maar inhoudelijk bemoeit het CvK hier zich niet mee;



Kerk naar Buiten
Deze werkgroep zal nog vorm moeten krijgen. De pioniersgroep “Yours” valt onder de werkgroep;



Inspiratie en Bezinning
De huidige activiteiten op het gebied van vorming en toerusting worden ondergebracht in de
werkgroep;



Grote Kerk
De werkgroep Grote Kerk werkt Drachten breed. Voor de PGD is de Grote Kerk een vierplek, die
door de AK kan worden meegenomen als 3e (wisselende) vierplek. Een vertegenwoordiger van
de werkgroep heeft zitting in de Kleine Kerkenraad;



Zorgcentra
De werkgroep Zorgcentra wordt vormgegeven conform het rapport “Evaluatie van het
seniorenpastoraat” van november 2016;



De Schakel
De Schakel bedient niet alleen een groep binnen de PGD, maar heeft een bovenregionale functie,
waarbij een laagdrempelige aanpak een bijzondere aantrekkingskracht heeft. De werkgroep De
Schakel blijft functioneren zoals nu het geval is.

4. De werkgroepen verder uitgewerkt
De commissie heeft een inventarisatie gemaakt van de activiteiten in de verschillende wijken:
 Activiteiten die Drachten breed plaatsvinden
 Activiteiten die in alle wijken plaatsvinden
 Activiteiten die niet in alle wijken plaatsvinden

Vervolgens zijn al deze activiteiten ondergebracht bij de nieuwe werkgroepen in het
organisatieschema. Tijdens de implementatie van de nieuwe structuur is het de bedoeling dat elke
werkgroep de mensen uitnodigt van de activiteiten die onder die werkgroep vallen. Gezamenlijk wordt
dan bekeken hoe ze in de nieuwe organisatie de commissies een plek willen geven onder de
werkgroep en of en hoe een bepaalde commissie vertegenwoordigd moet worden in de werkgroep.

5. De kerkenraad
De PGD heeft, conform Ordinantie 4, Artikel 9 (versie november 2018) een (grote) kerkenraad, een
kleine kerkenraad en werkgroepen.

5.1 Moderamen
De Grote Kerkenraad (GKR) kiest uit zijn midden een moderamen bestaande uit:
 Een voorzitter
 Een scriba
 Een predikant
 Een lid van het College van Kerkrentmeesters
 Een lid van het College van Diakenen
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de
grote en kleine kerkenraad.

5.2 Grote kerkenraad
De Grote Kerkenraad, waarvan alle ambtsdragers binnen de PGD deel uitmaken, komt ten minste vier
keer per jaar bijeen ter vaststelling van het algemene beleid van de PGD. Streven is een GKR met
een evenredige vertegenwoordiging van ambtsdragers uit de huidige vier wijken.
Enkele belangrijke taken van de Grote Kerkenraad:
 De algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 De zorg voor de dienst van het Woord en sacramenten;
 Het vaststellen van het vierjarige beleidsplan van de PGD;
 Het beroepen van predikanten en het leiding geven aan de daaraan voorafgaande verkiezing.

5.3 Kleine Kerkenraad
De Kleine Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad en een aantal
ambtsdragers vanuit de werkgroepen. De Kleine Kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen
en bestaat uit ambtsdragers die goed kunnen besturen en leidinggeven.
De kleine kerkenraad bestaat uit achttien leden en wordt gevormd door:
 De vijf leden van het moderamen van de kerkenraad
 Een lid van het College van Kerkrentmeesters
 Twee leden van de werkgroep Pastoraat uit verschillende deelgebieden
 Twee leden van het College van Diakenen uit verschillende deelgebieden
 Twee leden van de werkgroep Vieren uit verschillende vierplekken
 Een lid van de werkgroep Jeugd
 Een lid van de werkgroep PR en Communicatie
 Een lid van de werkgroep Kerk naar Buiten
 Een lid van de werkgroep Grote Kerk
 Een lid van de werkgroep Zorgcentra
 Een tweede predikant
Enkele belangrijke taken van de kleine kerkenraad:
 De instelling van de werkgroepen en de benoeming van de leden daarvan;
 De werkgroepen van instructies voorzien en het werk van de werkgroepen toetsen aan het
beleidsplan van de PGD;
 Het leidinggeven aan de verkiezing van de ouderlingen en diakenen en de benoeming van de
kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en van de diaconale rentmeesters;
 De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de PGD;
 Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.

5.4 De werkgroepen
De werkgroepen verrichten een belangrijke rol in de opbouw en de uitvoering van het kerkenwerk. De
werkgroepen bestaan uit zowel een aantal ambtsdragers als uit een aantal andere leden van de
gemeente.

6. Overige adviezen
6.1 Diaconaal rentmeester
In de plaatselijke regeling van de PGD wordt de “diaconaal rentmeester” opgenomen. De diaconaal
rentmeester is geen ambtsdrager en verricht alle niet ambtelijke diaconale taken.

6.2 Afstemmingsorgaan in de deelgebieden
De werkzaamheden van de werkgroepen Pastoraat, Diaconaat en Vieren vinden hoofdzakelijk plaats
in de deelgebieden Noord (2x), Oost, Zuid en West. Datzelfde geldt ook voor een aantal activiteiten
binnen de Drachten brede werkgroepen. Het is noodzakelijk dat de activiteiten binnen het
deelgebied op elkaar afgestemd worden. Daarom kan per deelgebied een afstemmingsorgaan worden
opgezet. Om te voorkomen dat het afstemmingsorgaan zich ontwikkelt tot een soort wijkkerkenraad,
zijn er door de commissie een viertal randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen de deelgebieden
zelf de ruimte krijgen om het afstemmingsorgaan in te richten.

6.3 Predikanten en kerkelijk werkers
Om frequenter en meer structureel te kunnen overleggen, wordt een ministerie van predikanten en
kerkelijk werkers ingesteld met een vertegenwoordiging in de kleine kerkenraad. Zij kunnen voor
kerkelijke activiteiten worden ingezet op basis van hun verschillende kwaliteiten. Vooralsnog worden
de predikanten en kerkelijk werkers voor het grootste deel van hun taken gekoppeld aan hun huidige
gebiedsdeel. Bij vertrek van predikanten zal de indeling opnieuw aangepast en vastgesteld worden.

7. Vervolg en implementatie
De implementatie is opgenomen in hoofdstuk 8.

8. Kerkordelijke stappen
8.1 Formeel
Uiterlijk 31 december 2019 besluit de AK dat het aantal wijkgemeenten per 1 juli 2020 ‘nul’ is. Dit
besluit kan pas genomen worden nadat de vier huidige wijkkerkenraden zijn gehoord en de
gemeenteleden hun mening kenbaar hebben kunnen maken.

8.2 Informeel
Als opmars naar één kerkenraad per 1 juli 2020 vergaderen de vier wijkkerkenraden in het eerste
halfjaar van 2020 enkele keren gezamenlijk. De AK en de wijkkerkenraden nemen geen besluiten
meer, die gevolgen kunnen hebben voor de periode na 1 januari 2020, zonder met elkaar te
overleggen.
Het te volgen tijdpad:
Sept/ Oktober 2019
November 2019
December 2019
Voorjaar 2020

April 2020
Mei 2020
Juni 2020

Discussie en besluitvorming in de AK over het voorgenomen besluit op basis
van het rapport Voortvarend Verder 2.0.2.0.
De AK gaat over het voorgenomen besluit de wijkkerkenraden horen en geeft
de gemeenteleden de gelegenheid hun mening kenbaar te maken
AK besluit: “De AK zal besluiten dat de PG Drachten per 1 juli 2020 niet meer
is ingedeeld in wijkgemeenten”
Voorbereiding Plaatselijke Regeling, visiedocument en termijnagenda
Invulling van moderamen, kleine kerkenraad en grote kerkenraad
Bijeenkomsten van de vier wijkkerkenraden, (voor een deel) de nieuwe grote
kerkenraad en de kleine kerkenraad
Voorgenomen besluit Plaatselijke Regeling en visiedocument
Horen van de gemeente over beide documenten
Definitief besluit Plaatselijke Regeling en visiedocument

