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Verslag gemeenteavond donderdag 21 juni 2022 te Sluiskil. 

(vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 3 augustus 2022) 
 
Opening en welkom. 
De voorzitter van de kerkenraad heet alle aanwezigen van harte welkom. 
We openen de vergadering met het samen zingen van lied 657, alle verzen. 
 
Deze gemeenteavond sluit aan op die van 24 maart jl. Die avond hebben we als 
kerkenraad al een toezegging gedaan over deze toen al voorgenomen bijeenkomst. 
Alle gemeenteleden hebben in april/mei jl. kennis kunnen nemen van de uitvoerige 
verslaglegging over voornoemde gemeenteavond middels email of ook integraal via 
de Schakel editie mei/juni. 
Als kerkenraad hebben we de gemeenteleden opgeroepen om hun vragen/reacties 
aan ons te melden. Hier zijn geen reacties opgevolgd.  
Graag vraag ik de vergadering nu of er alsnog opmerkingen zijn?  
Zo niet, dan zijn de notulen van de gemeenteavond van 24 maart jl. bij deze 
vastgesteld. Met dank aan de scriba. 
 
Een bijzonder welkom ook aan mevrouw Lydia Roosendaal die deze avond  
u en ons een nadere toelichting zal geven op het voor ons liggende pad van 
samenwerking met de PG  Hoek.  
In de u vooraf toegezonden uitnodiging hebben we de functie en achtergrond van 
mw. Roosendaal al aan u toegelicht. 
Naast deze toelichting is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en uiteraard 
staan we open voor suggesties vanuit uw kant. 
 
De kerkenraad wil hier en nu ook dankbaarheid uitspreken over uw aanwezigheid in 
de gezamenlijks dienst van onze Gemeente en de PG  Hoek. 
Afgelopen zondag 19 juni waren we met meer dan 20 gemeenteleden te gast bij 
onze samenwerkingspartner en we kunnen terug kijken op een mooie dienst met een 
gezellig samen zijn na afloop daarvan.  
 
Afmeldingen voor vanavond:  
Geertje de Die en Fia Neyt hebben zich afgemeld.  
 
Agenda voor vanavond: 
Programma kort toegelicht aan de hand van bijbehorende sheet 2. 
(Volledigheidshalve voegen we de complete power point toe als bijlage bij dit 
verslag) 
 
Mw. Roosendaal opent haar presentatie met een sheet 3 getiteld: 
‘Samen kijken naar de toekomst’  
- hoe is het nu? 
- hoe willen we blijven bestaan? 
- wat is daarvoor nodig? 
 
Ze geeft een algemeen beeld van de situatie waarin de kerken zich nu bevinden 
mede vanuit de context waarin we nu leven. We delen landelijk als 
kerkgemeenschappen gezamenlijk een aantal ontwikkelingen/problemen die vragen 
om nadrukkelijk stil te staan bij onze toekomst. Zelfstandigheid is in steeds meer 
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gevallen een onhoudbare situatie en dat vraagt dus om alternatieven te onderzoeken 
en met elkaar te bespreken. Ook in onze situatie zijn we daar volop mee bezig en 
deze avond is bedoeld om u als gemeenteleden mee te nemen en te bevragen over 
het traject van samenwerking met de PG  Hoek. 
 
Sheet 4 ‘Beleidsplan 2020 – 2021’. 
De belangrijkste aandachtspunten uit dit beleidsplan worden samengevat kort 
weergegeven naar de stand van zaken van vandaag. Al eerder is vastgesteld dat de 
vijf elementen van een levende gemeente op meerdere punten tekort schiet.  
Bestuurlijke samenwerking is onontkoombaar vooralsnog los van de vorm waarin. 
 
De kerkenraadsnotitie ‘oriëntatie op de voorgenomen samenwerking’ is de officiële 
start geweest na goedkeuring binnen beider kerkenraden. Eind februari 2022 hebben 
beider kerkenraden, samen met mw. Roosendaal, tijdens een dagje Braakman de 
onderwerpen van de notitie besproken en dat heeft geresulteerd in het stappenplan 
wat nu voorligt onder de titel ‘revitalisering door duurzame samenwerking’. 
 
Sheet 5 ‘Waar liggen onze zorgen?’. 
In feite herhaling van al vaker gedeelde informatie waarbij de nadruk steeds meer 
komt te liggen op de situatie van het bestuurlijk kader en kennis.  
Ontstane kerkenraadsvacatures worden niet of nauwelijks ingevuld terwijl de 
werkzaamheden hetzelfde blijven of toenemen.  
 
Sheet 6 ‘Samenwerken als mogelijkheid verkennen’. 
We hebben nu nog tijd en ruimte voor deze verkenningstocht. Er is nog niets 
besloten waar het om een fusie gaat, eerst elkaar beter leren kennen en als beider 
gemeenten met elkaar de overeenkomsten en de verschillen delen die er zijn.  
 
Sheet 7 ‘Kerkenraden op de Braakman’. 
De doelstelling van die dag een inspirerende oriënterende bijeenkomst hebben met 
elkaar zeker behaald. In open en integere gesprekken hebben we elkaar bevraagd 
op wie we zijn, waar we voor staan, wat ons bezig houdt en waar onze zorgen liggen. 
En dan is de conclusie dat we heel veel overeenkomsten hebben maar ook 
verschillen zijn daar uitgesproken en benoemd.  
 
Sheet 8 en 9 ‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen en Wat geeft ons moed’.  
Zijn de uitkomsten op hoofdlijnen van onze Braakmandag en tevens de motivatie en 
de kracht om de ingeslagen weg verder in gezamenlijkheid uit te gaan werken.  
 
Sheet 10 ‘Hoe verder?’. 
De verschillende processtappen binnen het stappenplan zijn hier samengevat.  
Duidelijk is dat er nog veel werk te verzetten is vooraleer we echt goed zicht op 
elkaar zullen hebben. Tijdens gemeenteavonden zullen we u steeds meenemen hoe 
de zaken zich verder ontwikkelen.  
 
Sheet 11 ‘Wat is ons verlangen?’. 
Hier komen we bij u als gemeenteleden terecht. Graag horen wij jullie beleving maar 
zeker ook jullie adviezen hierbij. Dat willen we doen door u te vragen in een briefje 
kort en bondig uw zienswijze met ons te delen. In de pauze zullen we dan kort een 
samenvattend overzicht aan u terug geven waar dan nog reacties op kunnen volgen. 
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Briefjes na PowerPoint presentatie (letterlijke tekst van gemeenteleden): 
 

- Afgelopen zondag heb ik de dienst in Hoek als zeer positief ervaren. Ik ben bang 
wanneer we nog lang wachten met samenwerken er mensen gaan afhaken i.v.m. 
hun leeftijd, en eerst nog naar Westdorpe gaan. Wat mij betreft moeten we 
natuurlijk niet overhaasten, maar dit proces om samen kerk te zijn mag van mij 
eerder plaats vinden. 

- Voorstel van mij is om de gemeenteleden te laten kiezen om het proces te 
versnellen.  
Als we als tussenstap Westdorpe kiezen, gaan we m.i. gemeenteleden verliezen 
door afstand of door kerkgebouw 

- Hele mooie duidelijke verwoording! Is het zeker dat er Westdorpe gekozen wordt 
als nieuwe plek? Hoeveel mensen zullen daar mee naar toe gaan? Inventariseren 
vooraf? Positief over samenwerking met Hoek! 

- Vaste vierplaats. SLK SvG Phil voor 2 ½ jaar. 
 “Oecumene”. Diensten samen! Hoe ligt dat in Hoek? 

- Ik vind dat jullie als kerkenraad goed bezig zijn. We worden van alles goed op de 
hoogte gehouden. Alles wordt duidelijk uitgelegd en toegelicht indien nodig.  
Ga zo door en hopelijk kan het samengaan met Hoek op korte termijn doorgaan. 
In de wandelgangen wordt kerken in Westdorpe niet als heel “fijn” gevonden, 
denkt men. Succes met besluiten nemen. 

- Nu we op pad zijn, heeft het mijn voorkeur de overgangsfase niet te lang te laten 
duren. Het is niet motiverend steeds met minder mensen in de dienst te zitten. 

- 1. Samenwerken is best, maar de nieuwe gefuseerde gemeente is voor mij een 
eerste doel. Het eerste blijft theoretisch. Het tweede belangrijk en tastbaar voor 
de gemeenteleden. 2. Tijdelijk kerken in Westdorpe rap vergeten. 

- Lichter besturen, ik denk dat in de praktijk  dat niet zo eenvoudig zal zijn 
- Oud papier verzamelen in Sluiskil gaat dat door of stoppen?  

En de opbrengst, waar gaat dat naar toe? 
 
 
In gesprek over de briefjes. 

- Vanavond zijn er 19 mensen aanwezig. Wat denken de mensen die hier 
vanavond niet zijn? -> na de zomer gerichte enquête waarin opvattingen gepeild 
worden. 

- Bestuurlijk zal er wel goed over nagedacht hebben, maar het duurt te lang voor 
gewone kerkleden, wat begrijpt zij ervan? 

- Angst voor 2x verlies: 1x naar Westdorpe en 1x naar Hoek 
- Kanttekening Albert: Tijd om te onderzoeken of Hoek als samenwerkingspartner 

ook een fusiepartner is. Zorgvuldigheid gaat voor Snelheid. Maar als tijd ingekort 
kan worden zullen we dat zeker doen. 
We kijken allereerst naar de verschillen: 80% vinden we elkaar, 20% schuurt het. 
Het is belangrijk deze 20% in beeld te hebben en het gesprek daarover aan te 
gaan, dit voorkomt teleurstellingen achteraf. 

- Starten met elkaar leren kennen. Suggesties: startzondag, om en om gaan 
kerken, openstellen van activiteiten voor beide gemeenten, bv. maaltijd voor 
alleenstaanden. 
Nu kerken we samen als er hiaten zijn in de Preekvoorziening en bv. met 
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Hemelvaart nodigen we de gemeenteleden van Hoek uit. We zijn ieder bezig met 
eigen beleidsplan, die we na de zomer op elkaar willen leggen om 
overeenkomsten en verschillen te destilleren en met elkaar te bespreken.  In de 
toekomst misschien meer gezamenlijke gemeentevergaderingen.  

 

Document afscheid nemen. 

‘wat is nodig om goed afscheid te kunnen nemen van de gebouwen in Philippine en 

Sluiskil?’ 

- Eén tafel heeft niets ingevuld. We zijn er klaar mee, we hebben hier veel stapjes 
liggen, maar we hebben het al afgesloten, we gaan nu naar de toekomst. 

- Onze tafel denkt dat de beste beslissing is zo lang mogelijk in onze eigen locatie 
te blijven kerken! Desnoods in de Ark! In onze vertrouwde omgeving!  
Liever naar Hoek dan naar Westdorpe! 

- Langs Westdorpe voor een vesper.  
In Westdorpe na de vesper een hapje, drankje, barbecue, enz. 
 

Uit de zaal: Dank voor de fijne en constructieve sfeer vanavond. 
 
 
Afsluiting. 

De kerkenraad kijkt samen met de aanwezige gemeenteleden terug op een 
informatieve avond waarin gemeenteleden standpunten en inzichten hebben 
gegeven waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan. 
De enquête komt er zeker, planning eind september 2022. 
Zodra passend zullen we ook een nieuwe gemeenteavond plannen. 
Hartelijk dank voor jullie komst en medewerking, het sterkt de kerkenraad bij de 
vervolgstappen die we gaan voorbereiden en zullen gaan zetten. 
 


