Gezamenlijke gemeente-avond
Op donderdag 12 januari waren in de Bethlehemkerk ruim 120 gemeenteleden van de
wijkgemeenten van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk
bijeen voor een gezamenlijke gemeente-avond over de toekomst van de Protestantse
Gemeente in Arnhem Noord. Twee onderwerpen stonden centraal. Als eerste het
voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad om de drie wijken per 1 september
2017 samen te voegen tot een wijkgemeente. Ten tweede ging het om de vraag hoe de
toekomst van de wijkgemeente Arnhem Noord vormgegeven kan worden.
Als achtergrond voor het voorgenomen besluit en het denken over de toekomst
liet Jan Boer, algemeen secretaris van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA), cijfers
zien van ledenaantallen, leeftijdsopbouw en vaste vrijwillige bijdragen per
leeftijdsgroep. Deze cijfers maken duidelijk dat veranderingen noodzakelijk zijn, zowel
voor de bemensing van de activiteiten als voor de gebouwen. Het voorgenomen besluit
om een wijkgemeente te vormen heeft tot doel de krachten te bundelen.
Ook kerkgebouwen hebben te maken met de toekomst. Het College van
Kerkrentmeesters (CvK) heeft de Algemene Kerkenraad van de PGA een advies over de
gebouwen gegeven. Voor Arnhem Noord luidt het advies de Bethlehemkerk af te stoten
per september 2018, en een modern steunpunt in Presikhaaf te zoeken voor de
activiteiten van de gemeenteleden. Op termijn zou iets dergelijks ook met de
Diaconessenkerk moeten gebeuren. Benadrukt werd dat het gaat om een advies. De
Algemene Kerkenraad zal dat advies meenemen in de besluitvorming die nog moet
plaatsvinden. Een voorgenomen besluit van de AK zal aan de gemeente worden
voorgelegd.
Na de presentatie werd Jan Boer gevraagd om inzicht in de cijfers. In een van de
komende nummers van Kerkperspectief zullen die worden gepubliceerd. Verder werd
aandacht gevraagd voor de emoties die gepaard gaan met besluiten over het afstoten van
gebouwen.
Na de pauze hebben de gemeenteleden per wijk in aparte ruimten met elkaar gesproken
over de hierboven genoemde punten. Over de samenvoeging tot een wijkgemeente
werden de gemeenten formeel gehoord. In alle drie de wijken is ingestemd met het
voorgenomen besluit. Dat betekent dat er per 1 september 2017 een wijk Arnhem Noord
zal zijn. In alle drie de wijken is verder van gedachten gewisseld over hoe die wijk er
concreet uit zal gaan zien en hoe die zou moeten gaan functioneren.
De gemeenteleden van de Diaconessenkerk benadrukken dat er moet worden
gewerkt vanuit vertrouwen, dat goedlopende activiteiten moeten blijven bestaan, dat
bezien moet worden wat samen gedaan kan worden en welke nieuwe initiatieven
kunnen worden ontplooid. Kwaliteit en vitaliteit worden beschouwd als belangrijke
criteria voor opbouw van de gemeente. Zij zien dat er in korte tijd veel uitgezocht en
geregeld moet worden. Wat de gebouwen betreft vragen zij zich af of het mogelijk is de
geloofsgemeenschap van de Bethlehemkerk ruimte voor eigen vieringen te bieden.
Bij gemeenteleden van de Bethlehemkerk is het advies van het CvK hard
aangekomen. Zij missen de onderbouwing voor het advies om juist de Bethlehemkerk te
sluiten, de Diaconessenkerk voorlopig open te houden en uiteindelijk de
Opstandingskerk te behouden. Zij vragen zich af wat de gevolgen zullen zijn voor hun
gemeente waarin omzien naar elkaar uiterst belangrijk is.
Ook de gemeenteleden van de Opstandingskerk spreken uit dat er in korte tijd
veel werk verzet moet worden om de nieuwe wijk te organiseren. Er moet ook worden

nagedacht over de relatie van de AK met de wijken. Wat de gemeenteopbouw betreft
moet aandacht worden besteed aan de vraag wat voor kerk we samen willen zijn.
Zouden we niet nu al aan gezamenlijke gemeenteopbouw moeten beginnen? Hoe willen
we ons geloof laten zien? Zijn we niet teveel intern bezig? Inspiratie zou kunnen worden
gevonden bij andere gemeenten of in bezinning op wat geloven betekent. Als het advies
van het CvK wordt overgenomen door de AK blijft de Opstandingskerk behouden. De
leden van de Opstandingskerk vragen zich af of ze ook zo positief zouden zijn over
samenwerking als het advies anders zou zijn geweest, en: hoe kunnen andere wijken hun
eigen sfeer inbrengen als de Opstandingskerk open zou blijven.
Duidelijk is dat de komende tijd belangrijk is. Er kan veel als we er met elkaar de
schouders onder zetten. In Kerkperspectief, de week- of maandbrief, de websites en
mondeling worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.
De werkgroep Noord, met dank aan Menno Potjer.

