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Agenda

�Opening
�Achtergrond informatie
�Rapportage gemeenteontmoetingen
�Uitkomsten 
�Aanbevelingen
�Voortgang proces
�Sluiting
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Opening Lucas 11 vers 1-13

� Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij 
weer opstond, vroeg één van zijn leerlingen Hem: "Heer, 
leer ons bidden. Johannes leerde óók zijn leerlingen 
bidden." 2 Hij zei tegen hen: "Wanneer jullie bidden, zeg 
dan: Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag 
voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde 
worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt 
gedaan wat U wil. 3 Geef ons elke dag het eten dat we nodig 
hebben. 4 Vergeef ons wat we verkeerd doen, zoals wij ook 
de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. En stel 
ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad."

5 Hij zei tegen hen: "Stel dat je midden in de nacht naar 
een vriend gaat en zegt: 'Vriend, wil je mij alsjeblieft 
drie broden lenen. 6 Want een vriend van mij is op reis 
en wil nu bij mij overnachten. Maar ik heb helemaal 
geen eten voor hem in huis.' 7 En stel dat die vriend dan 
zou zeggen: 'Stoor me niet! De deur is al dicht en we 
liggen allemaal al in bed. Ik kan je nu geen brood geven.' 
8 Ik zeg jullie: zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je 
die broden te geven, toch zal hij ze je geven. Hij zal je 
zoveel geven als je nodig hebt. Niet omdat je zijn vriend 
bent, maar omdat je zo brutaal bent geweest. 
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9 Daarom zeg Ik jullie: bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want 
dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden 
opengedaan. 10 Want iedereen die bidt, zal krijgen. En 
iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal 
worden opengedaan. 11 Geen één vader geeft toch zijn zoon een 
steen als hij om een brood vraagt? Of een slang als hij om een 
vis vraagt? 12 Of een schorpioen als hij om een ei vraagt? 
13 Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen 
aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch 
zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom 
bidden?"

Gebed



3-4-2017

4

De toekomst van onze Gemeente

Jaar Noord Zuid Totaal Afname %

2007 852 1.946 2.798

2008 823 1.765 2.588 210 7,51%

2009 826 1.706 2.532 56 2,16%

2010 824 1.606 2.430 102 4,03%

2011 795 1.570 2.365 65 2,67%

2012 745 1.502 2.247 118 4,99%

2013 713 1.435 2.148 99 4,41%

2014 686 1.388 2.074 74 3,45%

2015 641 1.302 1.943 131 6,32%

2016 591 1.223 1.814 129 6,64% gemiddeld

2017 578 1.140 1.718 96 5,29% -/- 4,75%

Ledenverloop
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Jaar Noord Zuid Totaal Afname

2018 556 1.081 1.637 81

2019 535 1.025 1.560 77

2020 515 972 1.487 73

2021 496 922 1.418 69

2022 477 874 1.351 67

2023 459 829 1.288 63

2024 442 786 1.228 60

2025 425 745 1.170 58

Afname van 4,75%

2016 opbouw bijdrage

0-18 6,00% 0,05%

19-35 7,14% 0,74%

36-50 10,51% 4,77%

51-65 25,81% 24,05%

66-80 34,89% 43,98%

80+ 15,65% 26,42%

100,00% 100,00%
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Concept-Begroting 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021
€ € € € €

Inkomsten 300.640 300.040 292.640 286.640 279.140

Uitgaven 332.400 305.400 309.400 296.750 294.250

SALDO -31.760 -5.360 -16.760 -10.110 -15.110

Leden Begrotings-
aantal tekort

2017 1.718 -31.760
2018 1.637 -5.360

• Utrecht heeft als norm per 1000 gemeenteleden 1 fulltime 
predikant

• Geen vervanging Da W. Heeren

• Kunnen pas beroepen bij een sluitende begroting 
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Rapportage

gemeentebijeenkomsten

�Beschrijving van de gevolgde weg

�Verzameling van de uitkomsten

�Weging van uitkomsten door de werkgroep 

�Vertalen van uitkomsten in aanbevelingen

Commissie toekomst

3 gemeente leden uit beide wijken

Ondersteund door gemeente adviseur

Aantal gemeenteontmoetingen geweest

Gewerkt met een methode beschreven in het boek 
“Goede wijn” van Jan Hendriks
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Uitkomsten
� één gemeente zijn (samengaan van 2 wijken en 2 

kerkenraden met 1 tot 1,5 fte predikant)
� één kerkgebouw (keuze voor behouden van 1 gebouw en dan 

het liefst het eigen wijkgebouw)
� vieren (de wens om meer betrokken te zijn bij de vieringen –

meer variatie en herkenning in liederen vindt men belangrijk)
� aandacht voor elkaar en voor jongeren (met het oog op 

voortbestaan van de gemeente en de levendigheid van bijv. 
vieringen)

� kerk naar buiten (diaconaal betrokken bij de samenleving –
meer het geloof uitdragen)

� aandacht voor oecumene en samenwerking met andere 
kerkgenootschappen ook binnen het geheel van de burgerlijke 
gemeente Delfzijl.

�Herkent u zich hier in?
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Aanbevelingen 
� Één gemeente worden 

� Samenvoegen wijkgemeenten noord en zuid

� Samenvoegen wijkkerkenraden

� Gezamenlijke kerkdiensten opvoeren naar alle diensten 
samen
� Voorbereidend onderzoek naar welk gebouw voor de 

gemeente van de toekomst het meest geschikt is en financieel 
verantwoord – onderzoek naar andere mogelijkheden buiten 
huidige kerkgebouwen

� Gezamenlijke activiteiten door de week
� Versterken van gemeentegevoel

Aanbevelingen 
� Één vierende gemeente zijn

� ruimte geven voor inbreng van gemeenteleden
� bijv. lectoren, variatie van vieringen, verbinding tussen oud en 

nieuw

� meer inhoud aan liturgiecommissie bij de invulling van 
vieringen

� meer gebruik maken van moderne werkvormen 
(beamer…)
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Aanbeveling
� Aandacht voor elkaar en jongeren

� het gesprek aangaan met gemeenteleden over invulling 
pastoraat in de toekomst. 

� Het gesprek zoeken met jongeren waar mogelijk 

Aanbeveling 
� Een gemeente zijn die over de muren van de kerk naar 

buiten kijkt en ons geloof uitdragen
� overleg met de diaconie welke betrokkenheid er is van 

de kerk bij de samenleving 
� kennisnemen van de activiteiten van de diaconie
� zichtbaar maken van diaconale betrokkenheid die er nu 

is
� samenwerken met andere diaconieën in Delfzijl 

(diaconaal platform Delfzijl)
� meer van je te laten horen in moderne media (website, 

krant en sociaal media)
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Aanbeveling 
� Een gemeente zijn die in gesprek is met andere 

geloofsgemeenschappen(kerken) 
� intensiveren van het gesprek met andere 

geloofsgemeenschappen om meer samen te kunnen 
werken

� samenwerken met andere protestantse gemeenten in en 
om Delfzijl (clustervorming)

Voortgang Proces 

Bespreking in de Algemene Kerkenraad (6 februari 2017)
Ontvangst en toelichting van de rapportage 

Bespreking met de wijkraden(gezamenlijke vergadering 6 
maart 2017)

Aanvaarden van rapportage als uitgangspunt voor verdere 
uitwerking
Verslaglegging naar gemeente via kerkblad

Bespreking op een gezamenlijke gemeenteberaad 2 april  2017
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VRAGEN  ?

Kan deze vergadering de 

rapportage van de commissie 

toekomst aanvaarden als 

uitgangspunt voor verdere 

uitwerking?
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Voortgang proces
� Uitwerking rapportage

� Leidt tot concrete voorstellen wbt aanbevelingen

� Leidt tot een profielschets van gemeente en evt. te 
beroepen predikant

� Onderzoek financiën en gebouwen door college van 
kerkrentmeesters

� Resultaten van beide uiterlijk ……

� De gemeente zal weer gehoord worden waar nodig

Lied 416
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Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn
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Dank voor uw aanwezigheid en 

wij wensen u een goede week toe!


