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Eind 2016 waren er in totaal  50 leden bij het Samenwerkingsverband, waarvan  21 VVP,  11 

Doopsgezind, 11 Remonstrants, 7  “en anderen”, en daarnaast 6 donateurs. Voorts houden we nu ook bij 

wie belangstellend zijn voor activiteiten van onze geloofsgemeenschap: dat zijn 70 belangstellenden. In 

2016 overleden 2 leden,  2 leden zegden hun lidmaatschap op, 4 leden  kwamen er bij en er kwam 1 

donateur bij.  

 

Na de najaarsledenvergadering van 16 november 2015 was de situatie als volgt. Van de 4 overgebleven 

bestuursleden waren er 3 reglementair aftredend, maar doordat er geen bestuursverkiezing plaats vond, 

waren zij demissionair. Zij zouden aan blijven totdat er duidelijkheid zou zijn over het voortbestaan van 

de VCGZ als gemeente en de eerstkomende bestuursverkiezing. Alleen de secretaris was niet aftredend 

en dus niet demissionair.  

Een mogelijke oplossing voor de toekomst zou zijn dat de VCGZ bij ‘doorgaan’ het beheer met het 

bijbehorende onderhoud van het kerkgebouw weer terug zou geven aan de eigenaar, de VVP – het 

ontvlechtingsmodel. 

   De eerstkomende ledenvergadering op 3 januari 2016 zou duidelijkheid moeten geven over dit model, 

het voortbestaan van de VCGZ en een nieuw bestuur. Op deze ledenvergadering werd besloten tot 

doorgaan. Er bleken 5 mensen bereid om zich te willen inspannen in een overgangsbestuur. Het oude 

demissionaire bestuur zou de zaken afronden die tot het oude bestuur behoren, inclusief de ontvlechting.  

Ook het VVP bestuur zou zich daar mee bezig houden. Het overgangsbestuur zou nagaan over welke 

zaken de ‘nieuwe’ VCGZ zou gaan – dus de VCGZ van na de ontvlechting. Dat betekende ook het maken 

van een preekrooster voor de diensten in 2017. 

   Op de volgende ALV zou de besluitvorming over ontvlechting plaats vinden en zou  er een definitief 

bestuur gekozen worden. In het eerste kwartaal van 2016 hielden 3 besturen zich dus bezig met de 

toekomst van de VCGZ: het oude ‘demissionaire’ bestuur, het overgangsbestuur en het VVP bestuur. Uit 

deze besprekingen kwam het volgende dilemma naar voren: het bleek niet mogelijk om te ontvlechten 

en tegelijkertijd de financiële uitgangspunten van de kerkgemeenschap te waarborgen. Daarmee zou niet 

meer voldaan worden aan de wens van de ALV.  

    

Dit dilemma werd voorgelegd aan de leden op de algemene ledenvergadering van 18 april 2016. Het 

betekende dat niet langer de mogelijkheid tot ontvlechting van de VCGZ en VVP aan de orde was. Er 

waren mensen voor een nieuw bestuur en dat was wel een voorwaarde. Zij gaven aan de VCGZ te willen 

gaan leiden. De gemeente nam hier kennis van.  

 Vervolgens werd er een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit 2 van de 3 demissionaire leden van het 

oude bestuur en de 4 mensen van het overgangsbestuur, exclusief de secretaris (die hoefde niet 

verkozen te worden). Het nieuwe bestuur bestaat daardoor uit de heer Van Walsum (voorzitter), de hr. 

Visser, mevrouw Veldman (penningmeester), mw. Hofman-de Groot, mw. Sulkers (vice-voorzitter), mw. 

Postma en de heer Hofman (secretaris). Dit bestuur schreef ook de najaarsledenvergadering van 28 

november 2016 uit, waarin alles financieel werd afgewikkeld en de leden constateerden dat de sfeer in 

de gemeente inmiddels weer een stuk beter was. 

 

Het nieuwe bestuur regelde de aanstelling van de voorganger ds. Van Klaveren voor de tweede helft van 

2016 en vervolgens voor het jaar 2017 voor 1 dagdeel in de week (4 uur) . De predikant had van 

februari op maart 4 weken nascholing over het soefisme en van midden oktober tot begin november met 

een aantal collega’s een studiereis naar India. De pastorale taken worden vervuld door het pastorale 

team, met naast de voorganger, daarin mw. ds. J.F. Postma en drs.(th) M.I.N. Hofman-de Groot.  

De communicatie met de leden werd verzorgd door het vier keer verschijnen van de Nieuwsbrief,  de 

digitale berichten via de webcirkel en de eigen website. In 2016 werd gewerkt aan het ontwerp van een 

nieuwe website, die in 2017 de lucht in gaat. 

Gecommuniceerd werd ook over het programma 2015-2016 en het in 2016 opgezette programma voor 

2016-2017, “Ongedwongen geloven”.  

  Voor wat betreft dit programma: in de eerste helft van 2016 hield de leeskring op de maandagmiddag 

en avond zich bezig met het thema ‘Omvallende dogma’s’ op 11/1, 8/2, 11/4 en 9/5. Er waren lezingen 

over Filosofie voor beginners en de Renaissance van het kwaad (van Tjeu van den Berk). De Krant lag 
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weer op tafel op de derde maandagavond van de maand en was er lunchbios  met 

films over de grondleggers van de wereldreligies. Voorts waren er meditatieavonden 

‘Leven in aandacht’ op de eerste zondagavond van de maand en workshops over 

zingevingsthema’s. 

Er was een kunstproject in de 40 dagen tijd met als thema ‘Alle vogels bouwen 

nesten’ en rond Pinksteren met het ‘Feest van de Geest’. Het programma over 2015-2016 eindigde met 

een positief financieel resultaat. 

  In de tweede helft van 2016 las de leeskring op de maandagmiddag en avond De Wereld van Sofie op 

19/9, 10/10, 14/11 en 19/12. Er was een lezing van Tjeu van den Berk over het oude Egypte als wieg 

van het Christendom. De Krant lag op tafel op de laatste maandag van de maand en bij de lunchbios 

werd begonnen met een drieluik van films van Monty Python. De meditatiebijeenkomsten werden 

verplaatst naar de eerste zaterdagochtend van de maand. 

 

De tuincommissie zorgde eens in de 2 weken in 2016 voor de tuin rondom de kerk.  

Voor wat betreft het gebouw moet het orgel aangepakt worden. De kerkklok werd gesmeerd en werkt 

weer. Voor het onderhoud van de kerk wordt een subsidieaanvraag voorbereid, nu de burgerlijke 

gemeente weer voor onze kerk - als gemeentelijk monument – subsidie beschikbaar wil stellen. 

 

In 2016 werd eens in de 14 dagen een kerkdienst gehouden en wel op de eerste,  de derde en eventueel 

vijfde zondag, met daarnaast de diensten op de kerkelijke feestdagen. Het kerkbezoek is weer stabiel op 

gemiddeld 20 kerkgangers en na afloop is er weer steeds gelegenheid voor het gezamenlijk koffie 

drinken. Naast de bijzondere diensten op de kerkelijke feestdagen was er op Witte Donderdag, 24 maart, 

Avondmaal en was er de Herdenking van de Overledenen op 20 november. Een bijzondere dienst was 

ook de dienst op 15 juni, waarin een lid van de gemeente haar belijdenis aflegde ten overstaan van de 

gemeente.  Een bijzondere collecte was met Kerst voor de ‘Kinderen in de Knel’.  

Deze kerstdienst stond met als thema ‘De dakloosheid van God’ ook in het teken van vluchtelingen met 

een muzikaal optreden van één van hen. Samen met de Houtrustkerk in Den Haag werd geld ingezameld 

voor hun opvang. Verder neemt onze gemeente ook deel aan het gezamenlijke diaconale fonds van de 

Zoetermeerse Kerken (DOZK). 

 

Voor wat betreft de verdere deelname aan de Oecumene deed onze gemeente mee aan de Week van de 

Eenheid van de Christenen met de dienst op 24 januari en aan de activiteiten in de Stille Week voor 

Pasen, met onze bijdrage aan de Vespers en de Paaswake.  Ook werd in de Vredesweek samengewerkt 

met de Centrumkerken door een ‘Walk for Peace’ door Zoetermeer en de dienst op Vredeszondag 18 

september van mw. ds. Postma.  

 

M.M. Hofman, secretaris 

Zoetermeer, 20  april 2017 

 

Voorgelegd aan de ledenvergadering op 15 mei 2017 

 

 


