
 

 

Proces PgH2024  

Tijdplanning en besluitvorming 
Definitieve versie 2 maart 2023 

 

Tijdpad van de besluitvorming PgH2024  
 

-Beleidsgroep stelt adviesnota ‘Perspectief voor de toekomst’ op   aug-22 

-AK stelt nota vast ter bespreking in wijkkerkenraden     sep-22 

-Wijkkerkenraden bespreken nota en komen met aanvullingen    okt-22 

-AK stelt lijst aanvullingen op nota vast        nov-22 

-Beleidsgroep vult nota aan        dec-22 

-BM stuurt nieuwe nota rond aan wijken en op website     jan-23 

-Besprekingen in de wijken1        jan-mrt 

-maart-nummer van Kerkbrink is gewijd aan PgH2024     maart 

-Gemeenteavond: wijken/jongeren delen hun adviezen     28 maart 

-BM formuleert definitieve voorstellen       30 maart 

-Wijkkerkenraden/kernteam geven advies door aan AK     april 

-AK bespreekt adviezen en neemt voorgenomen besluit2    24 april 

-AK organiseert gesprekken met wijkkerkenraden/kernteam    mei 

-AK organiseert PgH brede avond met evt. bezwaarmakers    juni 

-AK neemt definitief besluit2        26 juni 

-AK stelt werkgroep in om besluit uit te werken en voor te bereiden   juli 

-Werkgroepen werken besluit uit       aug-dec-23 

 
1 Zie voor opdracht en werkwijze de handreiking hieronder. 
2 AK heeft mandaat om dit besluit te nemen. Zie de onderstreepte regel uit bijlage A van de 

Plaatselijke regeling PgH dd. 27 februari 2023: 

 

Algemene kerkenraad  
Tot de taken van de algemene kerkenraad blijven derhalve alle taken behoren, waartoe hij 

kerkrechtelijk is geroepen en die hij niet heeft gedelegeerd, waaronder  

1. het vaststellen van het beleidsplan  

2. de uitvoering van het beleidsplan  

3. wijzigingen van de plaatselijke regeling  

4. het vaststellen van het meerjarig financieel beleid  

5. het organiseren van een eenmaal of tweemaal per jaar te houden samenkomst voor alle 

ambtsdragers waarop inhoudelijke onderwerpen aan de orde worden gesteld  

6. het bevorderen van de gemeenschap van de kerken op plaatselijk niveau (o.a de RVKH)  

7. het wijzigen van de naam van de gemeente  

8. het wijzigen van de grenzen of het opheffen van wijkgemeenten  

9. het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken of verkopen van een kerkgebouw  

10. wijzigingen in de plaatsen van de samenkomst van de gemeente.  

 

Dit is conform de Kerkorde, Ordinantie 2, artikel 4 lid 8: 

8.  Het aantal en de grenzen van de wijkgemeenten worden door de algemene kerkenraad 

vastgesteld, nadat de betrokken wijkkerkenraden zijn gehoord en de gemeenteleden 

hun mening kenbaar hebben kunnen maken. 

  



Stemprocedure 
 

Conform de Kerkorde, Ordinantie 4, artikel 5 lid 1  besluiten we zoveel mogelijk met eenparigheid 

van stemmen.  

1.  In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk 
met eenparige stemmen genomen.  

 Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken 

de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel 

verworpen. 

 

Mocht unanimiteit niet haalbaar zijn, dan stellen we voor dit besluit te nemen met een 

gekwalificeerde meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen tellen 

hierbij niet mee). Dit betekent dat een ruime meerderheid achter het besluit moet staan, terwijl 

niemand een veto kan uitspreken. 

 

Er wordt een stemprocedure in drie ronden voorgesteld: 

a. In de eerste stemronde kan een voorstel worden aangenomen als het minstens 75% van de 

stemmen krijgt (ofwel 9 van de 11 stemmen als er geen blanco stemmen zijn en alle 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn). Als geen van de voorstellen 75% van de stemmen krijgt, 

valt het voorstel met de minste stemmen af. 

b. In de tweede stemronde kan een voorstel worden aangenomen als het minstens 75% van de 

stemmen krijgt (ofwel 9 van de 11 stemmen als er geen blanco stemmen zijn). Als er geen 

voorstel 9 stemmen krijgt, wordt er een derde ronde gehouden. 

c. In de derde stemronde wordt het voorstel aangenomen dat meer dan de helft van de stemmen 

krijgt (6 van 11 als er geen blanco stemmen zijn; staken de stemmen, dan volgt herstemming, 

staken de stemmen opnieuw, dan is conform Kerkorde het voorstel verworpen). 

Er wordt in elke ronde gelijktijdig schriftelijk gestemd om te voorkomen dat een stemgerechtigd lid 

zich laat beïnvloeden door de stemmen die zijn uitgebracht voordat hij of zij zelf stemt. Bovendien 

blijft de stemming anoniem en geheim, om te bereiken dat het uiteindelijk besluit met eenheid van 

bestuur kan worden gedragen en uitgevoerd. 

 

 

  



Handreiking voor het gesprek in de wijken 
 

Opdracht:  

Geef een advies voor de AK over de voorstellen. Spreek je voorkeur uit, maar leg je niet vast op één 

voorstel. Kom met zwaarwegende argumenten die de AK in de besluitvorming moet meenemen: 

waar zitten de grootste zorgen per voorstel, wat zijn de belangrijkste overwegingen per voorstel. 

 

De AK vraagt aan de wijkkerkenraden/kernteam een gesprek te organiseren over de voorstellen. Het 

staat de wijkkerkenraad/kernteam vrij om dit zelf vorm te geven. Om eenduidigheid in de 

besluitvorming te bevorderen is het wel van belang dat de adviezen die vanuit de wijken komen 

enigszins op een enigszins vergelijkbare manier tot stand zijn gekomen. Daarom geven wij hierbij een 

handreiking om de het gesprek binnen de wijk vorm te geven.  

 

1. Vraag een groep van ongeveer 15-20 gemeenteleden om hiervoor tijd te maken 

Deze groep vormt een dwarsdoorsnede van de wijk: jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, 

actief en minder actief betrokken, kritisch en meegaand. 

2. In 2-3 avonden (dagdelen) bespreken zij de voorstellen en stellen een advies op voor de AK; dit 

advies is vooral gericht op de overwegingen en argumenten voor een voorstel (of juist zorgen bij 

voorstel); belangrijk is dat het om overwegingen en niet alleen een voorkeur. 

3. Bespreek dit advies als wijkkerkenraad 

4. Stuur het advies door naar de AK (uiterlijk 10 april aan scriba PgH scriba@pknhilversum.nl) 

5. Geef een nadere invulling aan voorstel 2 gericht op welke gemeenschappen volgens uw voorkeur 

het beste passen in welk gebouw of welke gebouwen. De AK wil graag weten welke invulling van 

dit voorstel u bij voorkeur ziet, inclusief het kerkgebouw dat het best bij deze gemeenschappen 

passen. Deze vraag is met name gericht aan wijkgemeenten Morgenster, Regenboogkerk en 

Bethlehemkerk, maar ook andere wijkgemeenten en jongeren wordt dit gevraagd (uiterlijk 27 

maart mailen aan scriba PgH scriba@pknhilversum.nl zodat deze op de avond van 28 maart een 

rol kan spelen). 

 

Opzet besprekingen PgH-breed 
 

1. Nieuwjaarsbijeenkomst (9 januari 2023 in de Regenboogkerk) 

Eerste avond in een serie bovenwijkse ontmoetingen met nieuwjaarsspeech en ontmoeting. 

   

2. Gemeenteavond 28 maart (in Bethlehemkerk) 

- Adviezen en overwegingen van alle 5 wijkgemeenten, Vitamine G en Jongeren(werkers) 

- Agenda: 

o 20.00 uur opening, toelichting programma & doel 

o 20.10 concretisering voorstel 2 

o 20.20 7 groepen die elk in 5 minuten hun adviezen en overwegingen presenteren 

o 21.00 pauze 

o 21.15 vragen stellen aan elkaar, interactie met de zaal aan de hand van stellingen 

o 22.00 afsluiting 

 

3. PgH brede avond om met bezwaarden in gesprek te gaan (ergens eerste helft juni) 

- Inhoudelijk gesprek over voorgenomen besluit 

- Hoe kunnen we kritische zorgen wegnemen? 
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Hoe verder? 
 

Na het definitieve besluit op 26 juni 2023 breekt de fase van uitwerking en invoering uit. Dat zal in 

werkgroepen gebeuren. Uiteraard afhankelijk van de inhoud van de besluitvorming voorzien we de 

volgende werkgroepen: 

-decentrale werkgroepen die het samengaan van de wijkgemeenten inhoudelijk vormgeven (bij 

voorstel 1 en 2) 

-PgH werkgroep gebouwen die de verhuurcapaciteit / herbestemming / verkoop van gebouwen 

onderzoekt (bij voorstel 1 en 2) 

-PgH werkgroep jongeren (bij voorstel 1 en 2) 

-PgH werkgroep financiën die de begroting verder in evenwicht brengt (bij alle voorstellen) 

-PgH werkgroep arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor kerkelijk medewerkers  

-PgH werkgroepen die nieuwe initiatieven vormgeeft, bijvoorbeeld rondom bestemming gebouwen, 

nieuwe pioniersplekken, nieuwe initiatieven (bij voorstel 1 en 2) 

-PgH werkgroep overdracht centraal vermogen naar wijkvermogens (bij voorstel 3) 

-decentrale wijk-gebonden werkgroepen om te bezuinigen (bij voorstel 3) 

 

 


