Verslag van de PGA-B gemeentevergadering
op dinsdag 24 mei 2022 Kruiskerk
1. Opening door Nelly Versteeg, voorzitter van de Algemene Kerkenraad
2. Ginus Trof (voorzitter van het College van Diakenen) presenteert het Diaconale jaarverslag 2021.

Ginus voegt er nog een aantal zaken aan toe die niet of te weinig aandacht hebben gekregen in het
jaarverslag: a. De jaarlijkse pakjesactie is wel degelijk doorgegaan; b. aan de voedselbank zijn, naast
het ingezamelde voedsel, presentjes voor de kinderen verstrekt; c. de stand van zaken rond de
zorgboerderij in de Bovenkerkerpolder is niet uitvoerig vermeld, omdat er al een aantal keren over is
geschreven in Present. Toch nog een paar feitelijkheden: naast de boer zijn er nog twee begeleiders
bijgekomen; de stallen worden momenteel ge- en verbouwd; de vrijwilligers die helpen bij de
begeleiding van de ongedocumenteerden worden zelf gecoacht om dit werk goed te kunnen doen; er
zijn wel veel vacatures op het gebied van vrijwilligers, mede omdat er vanuit de PGA-B kerken zich
helaas geen vrijwilligers hebben aangemeld.
Antwoorden van Ginus op vragen van gemeenteleden
a. Het vermogen van de Diaconie zou toch in een paar jaar worden gehalveerd? Antwoord: in
tegenstelling tot wat de bedoeling was, is het vermogen van de Diaconie toch toegenomen. Dit is
veroorzaakt door een legaat van € 100.000,- .
b. Er is maar € 2.545,- aan persoonlijke hulp verstrekt. Zijn we als kerk niet te streng? Antwoord: dit
heeft niets te maken met strenge criteria die we als Diaconie hanteren. We zijn juist heel soepel.
De oorzaak ligt in het gegeven dat mensen ons niet meer weten te vinden als mogelijke
hulpverlener. Dit is dan ook reden dat we steeds meer gaan samenwerken met de Gemeente
Amstelveen en andere hulpverlenende instanties.
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3. Andries Smeding (penningmeester van het College van Kerkrentmeesters) presenteert de PGA-B
jaarrapportage over het jaar 2021.

Antwoorden van Andries op vragen van gemeenteleden
a. Schommelt het beleggingsresultaat altijd zo sterk? Antwoord: we hebben als PGA-B een
beleggingsportefeuille die relatief gezien weinig schommelt. Maar we zien in de praktijk dat het van
jaar tot jaar toch behoorlijk kan verschillen. Overall is resultaat wel altijd positief geweest.
b. Wat is de opbrengst van de Pelgrimskerk? Antwoord: de verkoop van de Pelgrimskerk gaat 5 miljoen
euro opleveren.
c. Wat gebeurt er met die 5 miljoen? Antwoord: dit bedrag wordt in eerste instantie toegevoegd aan
onze algemene reserve en een deel daarvan zal worden belegd. Over pakweg 2 jaar hopen we dat
de wijkgemeente van de Pelgrimskerk een eigen, nieuwe ruimte kan betrekken in Buitenveldert. Die
ruimte gaan we huren. In het verleden hebben we als PGA-B al 5 kerken verkocht. De opbrengst
kwam uiteindelijk altijd ten goede aan de overgebleven kerken in Amstelveen – Buitenveldert.
d. Hoeveel jaren kunnen we eigenlijk financieel vooruit? Antwoord: als we qua personele bezetting het
beleidsplan uit 2019 realiseren en we houden rekening met een daling van de vrijwillige bijdragen,
dan kunnen we nog ruim 10 jaren vooruit op de huidige voet. Omstreeks 2026 maken we dan wel
een begin met het verkopen van aandelen.
e. We zijn als kerk toch rijk. Wat moet ik dan antwoorden op de vraag van gemeenteleden waarom de
kerk elk jaar weer geld nodig heeft? Antwoord: we komen nu ruim € 600.000,- tekort op de kerkelijke
activiteiten. Dit tekort wordt elk jaar (€ 50.000,- tot € 80.000,-) hoger, omdat de baten verminderen
en de kosten toenemen. We kunnen een deel van dit tekort compenseren met inkomsten uit ons
vermogen. Maar omstreeks 2026 zullen we moeten beginnen om een deel van onze beleggingen
(aandelen, obligaties en woningen) te gaan verkopen. Vanaf dat jaar lopen de tekorten dus nog
sneller op. Dat we nu elk jaar weer om een bijdrage vragen van gemeenteleden is dus een kwestie
van vooruitzien. Doen we dit nu niet (met als reden: we hebben toch nog een hoog vermogen) dan
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kunnen we over ca 15 jaar niets meer, want we zijn dan niet meer gewend om geld te geven aan de
kerk.
f. Hoe groot is eigenlijk het geldelijk verlies door corona? Antwoord: we hebben aanzienlijk minder
geld ontvangen voor de verhuur van onze kerkelijke ruimten. Maar de kosten voor kerkdiensten
waren ook een stuk minder. Al met al zal corona de PGA-B zo’n € 20.000,- tot € 30.000,- hebben
gekost.
g. Je kunt in je scenario’s natuurlijk 40 jaar vooruit proberen te kijken, maar het is toch realistischer om
20 jaar vooruit te kijken. Wat kunnen we dan jaarlijks besteden aan andere/nieuwe dingen om als
kerken vitaal te blijven? Waarom zetten we niet elk jaar € 50.000,- apart voor nieuwe
ontwikkelingen? Antwoord: feitelijk doen we dat nu al een aantal jaren (onder het kopje
‘Vernieuwende activiteiten’ terug te vinden in de jaarrapportage). Maar we maken dat geld nooit
op.
h. Wat doen we nu eigenlijk aan verduurzaming van onze gebouwen. De kosten van € 198.000,- voor
onze kerken is toch wel erg aan de hoge kant. Antwoord: in de Paaskerk kan de verduurzaming
steviger worden aangezet dan in de Kruiskerk. De muren van de Paaskerk zijn het afgelopen jaar
geïsoleerd. De muren van de Kruiskerk kunnen helaas niet worden geïsoleerd. Ook de 996 raampjes
kunnen niet (of maar heel moeilijk) worden geïsoleerd. Het gebouw is zowel van buiten als van
binnen een Rijksmonument, dus je kunt maar erg moeizaam tot aanpassingen komen. In beide
kerken is overigens wel de verlichting energiezuiniger geworden.
Er waren twee vragen die niet zozeer te maken hadden met de jaarrapportage over het jaar 2021 maar
meer met het beleid van de PGA-B.
i.

j.

Het echte probleem binnen de PGA-B is toch niet het geld, het is het aantal leden. Over 10-15 jaar is
er nog 1/3 deel van het huidige aantal leden. Wil je tegen die tijd dan nog twee kerken? Hier zal de
Algemene Kerkenraad in de nabije toekomst een antwoord op moeten gaan geven.
Enkele leden van de Pelgrimskerk wijkgemeente spraken hun verdriet uit over de sluiting van hun
wijkkerk. Ze gaven aan de gemaakte keuze binnen de PGA-B om deze kerk te sluiten wel te kunnen
begrijpen. Maar voor de gekozen tijdelijke oplossing (mogelijk voor twee jaar), namelijk inhuizen in
de RK Goede Herder kerk in Buitenveldert, toonde men minder begrip.

4. Nelly Versteeg geeft een overzicht van een aantal actuele zaken binnen de PGA-B
a. Op personeel gebied valt het volgende te melden:
• Nienke van der Heiden, onze jeugdwerker, is weer volledig hersteld en actief.
• De nieuwe ouderenwerker Eric Citroen is begonnen en actief in de Paaskerk en
Kruiskerk..
• Stoffel Boot, koster in de Paaskerk, is langdurig ziek. Hij wordt vervangen door Herman
van der Kerke.
• Aangezien er geen opvolger voor Yvonne Teitsma (communicatie) kon worden
gevonden, gaan we voor een half jaar in zee met Peter Goudkamp, een medewerker van
een communicatie bureau. Dit bureau heeft veel ervaring met het werken in een
kerkelijke omgeving.
• Ds. Werner Pieterse wordt mogelijk beroepen door de Protestantse Kerk in Haarlem –
Noord / Spaarnedam. Hij gaat hier zeer waarschijnlijk positief op reageren.
b. Op het gebied van Taakgroepen valt het volgende te melden:
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•

Recent is de Taakgroep Jeugd & Jongeren opgericht. De Taakgroep onderscheidt voor
haar werk de volgende doelgroepen: Kinderen tot 12 jaar en hun ouders; Tieners van 12
tot 16 jaar en hun ouders; Jongvolwassenen vanaf 16 jaar; Het werken met leerlingen
en leerkrachten op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs; en Het werk
onder studenten vanuit Ziel en Zaligheid op Uilenstede en in Buitenveldert.
Naast de vrijwilligers uit de drie wijken zitten er drie professionele krachten in deze
Taakgroep (Nienke, Froukje en André) en een predikant.
• De Taakgroep Pastoraat (in oprichting) is de volgende taakgroep die we tegemoet
mogen zien. Er wordt stap-voor-stap gewerkt aan een betere samenwerking tussen de
vrijwilligers in het pastoraat van de drie wijkgemeenten. Naast de vrijwilligers zit er één
professionele kracht in deze Taakgroep (Eric) en een predikant.
c. Op zoek naar een lichtere vorm van besturen (= wel besturen, maar met minder mensen)
Op 10 mei j.l. hebben de drie moderamina van de Wijkkerkenraden en het moderamen van de
Algemene Kerkenraad een gesprek gehad over de toekomstige inrichting van de besturing
binnen de PGA-B. Uit dit gesprek ontstond een voorstel dat in de maanden mei/juni aan de drie
wijkkerkenraden wordt voorgelegd. De wijkkerkenraden van de Kruiskerk en de Paaskerk
hebben al positief gereageerd. Op 13 juni staat dit voorstel op de agenda van de wijkkerkenraad
van de Pelgrimskerk. Daarna kan er mogelijk over dit onderwerp worden gecommuniceerd naar
de gemeenteleden.
d. Tot slot besteedt Nelly nog aandacht aan de opmerkingen uit het vorige agendapunt over de
Pelgrimskerk. In een duidelijk kleiner en ouder wordende wijkgemeente moest er iets gebeuren.
Er is samen met de gemeenteleden gezocht naar een tijdelijke oplossing voor de huisvesting,
alvorens er over ca 2 jaar een nieuwe ruimte kan worden betrokken. Er kwamen voor die
tijdelijke oplossing maar heel weinig ruimten in Buitenveldert in aanmerking. Om die reden was
de oplossing van inhuizen in de Goede Herder kerk verreweg de beste.
5. Nelly Versteeg besluit de avond met het lezen van een avondgebed uit de Liedbundel.
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