Agenda + toelichting voor de gemeentevergadering van de PGA-B op
dinsdag 21 mei in de Paaskerk (van 14.30 – 16.30 uur) OF op
donderdag 23 mei in de Paaskerk (van 20.00 – 22.00 uur)
Vooraf
We doen hetzelfde programma van deze gemeentevergadering twee keer. Komt u liever overdag
bijeen, kom dan naar de vergadering op de dinsdag. Komt de avond u beter uit, kom dan naar de
vergadering op de donderdag. In deze vergadering kijken we kort terug op het jaar 2018 door aandacht
te besteden aan de PGA-B jaarrekening over het jaar 2018 opgesteld door het College van
Kerkrentmeesters en de jaarrekening over het jaar 2018 van de diaconie opgesteld door het College
van Diakenen. We zullen echter de meeste tijd besteden aan de toekomst (periode 2019 – 2025). Voor
de pauze wordt eerst een voorstel gepresenteerd voor de te maken keuzen in de komende jaren. Na
de pauze kunt u in kleine groepen in gesprek over die keuzen en over de consequenties van die keuzen.
De uitkomst van deze gesprekken is van invloed op de uiteindelijk te maken keuzen voor de toekomst.

Agenda voor de pauze (in de kerkzaal van de Paaskerk)
1. Opening door Nelly Versteeg (voorzitter AK)
2a. De PGA-B jaarrekening over het jaar 2018
2b. De jaarrekening van de diaconie over het jaar 2018
3. De te maken keuzen binnen financiële grenzen – voorstel van Algemene Kerkenraad
en College van Kerkrentmeesters na consultatie van de drie wijkkerkenraden
Toelichting
Na de gemeentevergadering van 23 januari j.l. is er door de AK in samenwerking met het CvK
hard gewerkt aan een plan voor de komende jaren. Dit plan is in concept voorgelegd aan de
drie wijkkerkenraden en is ook individueel besproken met alle predikanten en alle
medewerkers. Dit laatste was nodig, omdat er aan het plan persoonlijke consequenties zitten,
die meegewogen moeten worden in het uiteindelijke plan. De hoofdlijnen van het beleidsplan
en de gevolgen op het gebied van personeel en gebouwen worden in een presentatie aan u
voorgelegd. We discussiëren niet plenair over dit plan maar na de pauze wel in kleine groepen.
Natuurlijk is er voor de pauze wel gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking van het
gepresenteerde.
PAUZE
Agenda na de pauze (in het benedenhuis van de Paaskerk)

4. Met elkaar in gesprek over de tot nog toe gemaakte keuzen
Toelichting
In het benedenhuis van de Paaskerk staan de tafels klaar om met 6-8 gemeenteleden in gesprek te
gaan. Ga niet zitten bij gemeenteleden die u kent maar ga zo veel mogelijk zitten bij leden uit de andere
twee kerken. Op tafel ligt een papier met een aantal vragen die als leidraad voor het gesprek dienen.
Graag willen wij (op papier) een beeld krijgen van de antwoorden. Dus één van de gespreksdeelnemers wordt gevraagd om het e.e.a. op te schrijven. Die bevindingen nemen wij mee in de
eindversie van het plan.

5. Afsluiting door Nelly Versteeg

