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Beste leden van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk,
Onze PGN in bestuurlijk zwaar weer
In de afgelopen periode hebben wij in Over & Weer en ook de Omroeper ettelijke malen moeten
laten doorklinken dat het aantal bestuurders, kerkenraadsleden met een kerkelijk ambt, binnen onze
gemeente tot een zorgwekkend minimum is gedaald. Langere tijd doet zich dat probleem al voor.
Overigens niet alleen in Nijmegen/Landwijk, maar het is een kwestie aan ’t worden in geheel ons
land. Vrijwilligers voor een bestuursfunctie – en dus voor een langer durende periode – zijn moeilijk
of helemaal niet meer te vinden. En dat geldt niet alleen voor de kerk, ook de voetbalvereniging, de
harmonie, de tennisclub of koren kampen met precies hetzelfde euvel. Het is een maatschappelijk
verschijnsel geworden.
Het Landelijk Dienstencentrum (LDC) van de PKN in Utrecht breekt zich ook al hierover het hoofd en
op het niveau van onze eigen Classis Gelderland Zuid & Oost is dit onderwerp evenzo op de agenda
komen te staan.

Kortdurende inzet probleemloos
Voor kleine en/of kortdurende klussen willen mensen zich zeker nog wel inzetten. Kijk naar de actie
Kerkbalans, het onderhoud van de tuin rondom de kerk, of koffie schenken. En denkt u ook eens aan
de vrijwillige inzet vanuit de kerk voor de Voedselbank of de organisatie van jeugdactiviteiten, voor
de ‘aanloop’ in een van onze kerken, de organisatie van pelgrimswandelingen of klein onderhoud aan
onze kerkgebouwen, en ga zo maar door.
Alle lof hiervoor en daar is de Kerkenraad dan ook zielsblij mee. Maar het betreft inzet voor bijna
allemaal kortdurende activiteiten, of zo af en toe. Daarmee kom je er helaas niet mee in geval van
bestuursfuncties in onze kerkgemeente, waarvoor volgens de kerkorde (soort statuten van de PKN)
ambtsdragers als ouderlingen en diakenen nodig zijn. Ambten waarvoor een periode staat van
minstens 4 jaar.

Opvatting gewijzigd
Tijden zijn veranderd. Langere tijd geleden, als mensen voor een kerkelijk ambt werden gevraagd,
dacht men er even over na en zegde meestal toe. Het werd toch wel als een eer beschouwd. Dat dit
dan minstens 4 jaar zou duren, werd niet als probleem gezien. In deze tijd is het totaal anders.
Mensen worden gevraagd voor een ambt, men denkt erover na, maar komen dan tot de conclusie
dat het eigenlijk niet past in het drukke gezinsleven of naast een drukke baan. De kerk staat niet
meer hoog genoteerd in het maatschappelijk bezig zijn en zeker niet als het langduriger functies of
taken betreft.

Zware onderbezetting bestuur colleges
En juist daarmee kampt nu onze eigen kerkelijke organisatie, op dit moment méér dan dit ooit het
geval is geweest. Het is glashard aan de oppervlakte gekomen bij de bezetting (met ambtsdragers)
van het dagelijks bestuur van onze beide colleges: het College van Diakenen (CvD) en het College van
Kerkrentmeesters (CvK). Door het plotselinge vertrek van de externe voorzitter van het CvD ontbeert
het College een voorzitter. Daarnaast is sinds kort de functie van secretaris vacant en als sinds
langere tijd de functie van penningmeester. Alle drie cruciale functies in een dagelijks bestuur. Dit
betekent dat het CvD niet meer rechtsgeldig kan opereren. Feitelijk is het zo dat de grondslag om als
rechtsgeldig college te kunnen bestaan is weggeslagen.

Bij het College van Kerkrentmeesters (CvK) is de situatie zodanig dat er m.i.v. januari aanstaande
geen voorzitter meer is en het vinden van een opvolger is niet gelukt.

Grens is bereikt
Beide colleges en ook de Kerkenraad hebben de afgelopen jaren verschillende keren advertenties en
oproepen geplaatst in Over & Weer en anderszins. Schrijnend om dit te moeten melden, maar er
kwam nooit een reactie. Echt, nooit…
Eerste gedachte die daarbij opkomt is: hoe is dít toch mogelijk? Het is helaas wel een feit. Daardoor –
en om de bestuurlijke constructie nog enigszins draaiende te houden – moet er momenteel een té
groot beroep op steeds dezelfde mensen worden gedaan. Mensen worden overvraagd en dat wordt
merkbaar. Het kan zo niet langer, de grens is bereikt.

Hoe nu verder?
De Kerkenraad komt hier zelf niet meer uit, na al die op de klippen gelopen pogingen om nieuwe
mensen te vinden. Daarom is al enige tijd geleden het overleg aangegaan met de classispredikant
dr. Jaap van Beelen. We hebben hem – en via hem het dagelijks bestuur van de classis – verzocht ons
hierin van advies te dienen en daadwerkelijk hulp aan te bieden. Er zal op externe hulp en mogelijk
zelfs op externe menskracht een beroep moeten worden gedaan. Met als gevolg dat wij als PGN een
stuk zelfstandigheid komen te verliezen. Maar alles beter dan dat de conclusie moet worden
getrokken, dat het voortbestaan van de PGN niet meer haalbaar is en daar zitten we dichtbij.

Maatregelen langere termijn
Voor de langere termijn zou gedacht kunnen worden aan samenwerking tussen colleges op regionaal
niveau, óf het overgaan binnen onze eigen gemeente op één College van Beheer. Bij dit laatste
worden het CvK en het CvD met elkaar versmolten, maar dan nog wel met gescheiden geldstromen.
Ook wordt eraan gedacht om het onderscheid tussen ouderlingen en diakenen op te heffen – er zou
dan sprake zijn van ‘gewoon’ ambtsdrager. Het zou allemaal een stukje bestuurlijke ‘ruimte’ kunnen
opleveren. Maar, over dergelijke oplossingsmogelijkheden moet nog veel ‘koffiegezet’ gaan worden
– de Synode zal hierover uitspraken moeten doen en dat vergt nog behoorlijk wat tijd. Misschien dat
de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk in een dergelijk transitieproces een pilot-rol kan gaan
vervullen.

Maatregelen korte termijn
Voor de korte termijn helpt ons dit alles helaas niet. Daarvoor moeten we een andere, creatieve
oplossingen vinden. Tijdens een bijzondere kerkenraadsvergadering op 25 oktober jl., in
aanwezigheid van classispredikant Jaap van Beelen en dhr. Roelof van den Broek, als bestuurslid van
het CCBB (financiële commissie van de classis), zijn enkele maatregelen voor de komende maanden
aan de orde geweest. Ondertussen zal samen met de gemeente over oplossingen voor de wat
langere termijn nagedacht moeten worden, waarbij (pijnlijke) keuzes hoogstwaarschijnlijk niet meer
vermeden kunnen worden.

Gemeenteavond
Daartoe heeft de Kerkenraad besloten om op dinsdagavond 6 december a.s. een gemeenteavond te
beleggen, waar ook de heren Van Beelen en Van den Broek bij aanwezig zullen zijn. Over enkele
weken ontvangt u nog een aparte oproep om bij deze avond aanwezig te zijn. Wij hopen op een
grote opkomst. Immers, het gaat om de toekomst van onze eigen, plaatselijke kerk.

Met vriendelijke groet,
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