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Onderwerp: Vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens de  Gemeente bijeenkomst in de Veste op  
15-januari 2018 

 
N.a.v. de gemeentebijeenkomst gehouden op 19 november 2015, bleken er nog vragen te leven bij 

onze wijkgenoten t.a.v. de financiële- en beheerstructuur van de Protestantse Gemeente Gouda (ook 
informeel genoemd Protestantse Kerk Gouda) na de fusie. Derhalve is er voor gekozen een 
aanvullende voorlichtingsbijeenkomst voor de Veste te organiseren. 

 
Op verzoek is een kort verslag gemaakt van deze avond. Vanwege de leesbaarheid is het geen 
geannoteerd (woordelijk) verslag geworden. 

 
Onderwerp: Financiële- en beheerstructuur na de fusie 

 
Algemeen: 

- Leiding: Gerold de Gooijer (kerkrentmeester) 

- Aanwezigen: 28 Gemeenteleden en belangstellenden. 
- Kerkrentmeesters: Flora van der Wal, Gerold de Gooijer en Arie-Jan Broere. 

- Penningmeester wijkkas: Harrie de Blécourt 
- Kerkenraadsleden: Miranda Dol, Wim Hendrikse en  Eleonore Karman (voorzitter 

wijkkerkenraad; vanaf de pauze ivm een andere afspraak).   

  
Vragen: 
Vraag 1 direct na de opening door T. v D.: Wordt er een verslag van deze bijeenkomst gemaakt?   

Antwoord: Vragen die we niet direct kunnen beantwoorden noteren we en komen we op terug.  
 

Vraag 2 T. v D.: Op de vorige bijeenkomst zijn er mondelinge en (later)schriftelijke vragen gesteld; ik 
verwacht hier schriftelijke antwoorden op van de kerkenraad. Gerold geeft aan dat hij dit niet zo 
begrepen heeft en dat T. v D. zich kan richten diegene die dat 19 november heeft aangegeven.  

 
Waarschijnlijk wordt deze avond al een groot deel van de vragen beantwoord. Later wordt 
teruggekomen op vragen die deze avond niet worden beantwoord. De vragen worden genoteerd.  

 
Vraag 3 T. v D.: Krijgen alle gemeenteleden de antwoorden en het verslag van deze avond 

toegezonden? Antwoord: In de loop van de avond zal worden bepaald hoe we hier mee omgaan. 
Gerold geeft aan dat er een kort verslag gemaakt zal worden van de vragen die er leven.  
De presentatie begint met de sheet over de  start fusie: 

 
Vraag 4 T. v D.: Beslist uitsluitend het CvK over het toekennen van de zogenaamde “bestemmings 

reserve”? Antwoord: Ja dat klopt, d.w.z. dat besluiten over de bestemmingsreserve net zoals andere 
(vermogens) besluiten binnen de PGG worden genomen.  De AK neemt, over het algemeen,  het 
advies van het CvK over. Gerold geeft een toelichting over de bestemmingsreserve en het begrip 

identiteit van de wijk. Diverse mensen reageren met korte opmerkingen.  
Slotconclusie: Als de Veste een goed plan indient is er een reële kans om gebruik te kunnen maken 
van de bestemmingsreserve. 

 
Nader: zie referte “Notitie “Besteding Fonds toekomstig beleid bijlage 3 2016” van CvK aan GAK” en 

“5. GAK Advies bestemmingsreserve GK bijlage 2 2015”:  

De wijken (voormalige GK, Ontmoetingskerk, Westerkerk, de Veste) moeten wanneer ze gebruik 

willen maken van de bestemmingsreserve  met een onderbouwd voorstel komen dat in rechtstreekse 

relatie staat met het uitgangspunt: de bestemmingsreserve mag gebruikt worden voor specifieke 

activiteiten die de identiteit van de Wijk ondersteunen of ter ondersteuning van instandhouding van 
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de Wijk. Het mag geen betrekking hebben op activiteiten die wijken uit de wijkkas moeten financieren 

en ook niet worden aangewend voor operationele, jaarlijks terugkerende kostenposten zoals 

bijvoorbeeld personele lasten. 

Sheet: inkomsten: 
Vraag 5: Waarom komt er bij de brief van de VVB geen informatie over het nieuwe begrip “wijkkas”? 

Antwoord: Het verkrijgen van voldoende geld voor de wijkkas is in beginsel geen onderwerp voor de 
CvK, maar de CvK draagt dit uiteraard een warm hart toe. Het is echter de verantwoording van de 
wijkgemeente om zorg te dragen voor de benodigde financiën mbt de wijkkas. 

 
Vraag  5 a. P.S.: Er komt een veelheid aan verzoeken (per post)  om een financiële bijdrage te geven. 

Dat wordt als onprettig ervaren en wil het aantal verzoeken om financiële bijdragen graag 
minimaliseren.   
Reactie Arie-Jan: We hebben afgelopen herfst met de kerkrentmeesters diverse cursussen gevolgd.  

In die cursus hebben we gehoord dat er met moderne manieren van geldwerving wordt 
geëxperimenteerd. B.v. met apps en digitaal toezeggen van de VVB. Dat zijn methoden die de jeugd 
aanspreken.  Daarnaast is bewezen dat herhaaldelijk vragen aan een groot publiek het hoogste 

resultaat geeft. 
 

Pauze: 
 
Vraag 6 B. R.:  Kunnen er duidelijke richtlijnen voor gemeenteleden worden gegeven t.a.v. de 

financiële bijdragen?  
Antwoord:  Het toezeggen van giften is heel persoonlijk. Veel mensen dragen bij naar draagkracht.  
Het is wel een teleurstellende ontwikkeling dat vooral,  jongere mensen, minder geven dan de 

mensen van hogere leeftijd. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.  
De penningmeester van de wijkkas is voornemens een “thermo-meter” op te hangen zodat alle 

kerkgangers kunnen zien hoe de vulling van de wijkkas verloopt. 
 
Vraag 6 A. Vervolg vraag B.R.: Kan er een overzicht komen  welke collectes nieuw ingekomen leden 

kunnen verwachten? Deze vraag nemen de kerkrentmeesters mee, maar er bestaat sowieso een 
collecterooster dat per jaar wordt vastgesteld door de CvK en de Diacionie 
. 

Opmerking T. v D.: De veelheid aan collectes komt voort uit de fusie. Reactie  
Wim Hendrikse: Voor de fusie waren er zeker zoveel collectes!  Reactie T. v D.:  Ik wil het niet 

bestrijden, het is wat het is! 
Opmerking K.B.:  De wijkkas moet meer gaan leven, aandacht krijgen. Als we actiever worden, met 
een nieuwe ambitieuze dominee zal er meer geld nodig zijn.  Reactie J. v T.: Als er een goed plan is 

kan je bij het CvK terecht, maar het moet wel goed plan zijn! Neem als voorbeeld het Kerst Wandel 
Theater. 

 
Vraag 7 B.t H.: Als ik een plan heb waar kan ik dan terecht? Staan er b.v. protocollen op de website? 
Kan ik ergens  zien dat er geld beschikbaar is? Antwoord Gerold: Eventuele ideeën en of plannen 

kunnen worden ingediend bij de  wijkkerkenraad. In het moderamen en in de vergadering van de 
wijkkerkenraad worden de plannen beoordeeld. Als er overeenstemming is , gaat iedereen ervoor en 
zal er actie zijn om de funding rond te krijgen. De kerkrentmeesters weten ook wat de budgetten zijn 

van de verschillende begrotingen.   
 

Vraag 8 M. E.: De Wijkkas is belangrijk voor ons.  Hoe informeren we de gemeente leden  zodat zij bij 
het invullen van de VVB, welke in de week van de 22ste in de bus valt, rekening houden met de 
wijkkas?  Antwoord vanuit verschillende hoeken:  Dit is een lastig verhaal omdat we a.s. zondag geen 

dienst in de Veste hebben, maar  een oecumenische dienst in de St. Jozef kerk.  Op dit  moment 



GEMEENTE BIJEENKOMST DE VESTE 15 JANUARI 2018 
 

kunnen we er geen informatie meer over geven. Aanvullende opmerking P. S.: Er is duidelijk 
gecommuniceerd de afgelopen tijd. Laten we de boodschap blijven herhalen! 

 
Vraag 9 T. v D. nav Sheet 10: De Gereformeerde Kerk heeft altijd genoeg financiële middelen gehad. 

Waarom wordt er niet herhaaldelijk over het oude Gereformeerde  Erfgoed gesproken? Antwoord 
Gerold  en reacties uit de zaal: Dat was toen, we zijn nu in de fase na de fusie. Deze fusie was nodig 
omdat de totale omvang van de kerk terugliep maar ook zeer gewenst omdat we streven naar een 

verenigde Protestantse Kerk. Herhaling vraag door Tim en antwoord Gerold: Behalve dat de 
voormalige NH Gemeente beschikte over een groot vermogen is het wel de vraag wat die 
“Gereformeerde Identiteit” nu werkelijk is; het gevoel van een afwijkend sociaal cultureel 

Gereformeerd erfgoed lijkt af te nemen. Opmerking M. E.: Het is juist fijn dat, in deze tijd, de kerken 
zo goed samenwerken. Compliment voor de huidige kerkenraad voor deze informatieavond .  

 
Vraag 10 Freda Ten Hooven: Welk begrip wordt gehanteerd? Is het Protestantse Kerk of Protestantse 
Gemeente? Antwoord Eleonore: We spreken over de Protestantse Kerk wijkgemeente de Veste. 

Toevoeging J. v T.:  In officiële interne- en notariële stukken wordt Protestantse Gemeente gebruikt, 
overige zaken Protestantse Kerk.  

Nader: Uit “Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente” dd 17 maart 2016: 

 
 
Vraag 11 Dick Loef: Waar kan de bestemmingsreserve  aangevraagd worden of voor gebruikt 

worden? Antwoord Gerold: De kerkenraad gaat er dit jaar , samen met ds. D. van Veen, mee aan de 
slag. Goede plannen van de gemeenteleden zijn heel welkom!  

 
Vraag 12 B. t H.: Gaat het plan met het verzoek om de financiering vanuit de bestemmingsreserve via 
de CVK? Antwoord Gerold: Ja dat gaat via de CvK. Vervolgvraag:  Als er een plan voor besteding van 

bestemmingsreserve wordt ingediend, hoe gaat dan de besluitvorming? Is dit naar bloedgroep, welke 
krachten spelen een rol? Antwoord Gerold: Zo zit het CvK er niet in, het zijn verstandige mensen, zij 
kijken met een gezonde objectiviteit naar een plan. Aanvulling J. v T.: Omtrent de 

bestemmingsreserve zijn de criteria destijds al vastgelegd door het CvK van de Gereformeerde  Kerk. 
Vervolgvraag: Kan er van de bestemmingsreserve niet iets naar de wijkkas? Antwoord J.:  Op een 

andere wijze heeft de wijkkas een gezonde start gemaakt, hier is een correcte invulling aan gegeven 
gedurende het fusie proces. 
 

Vraag 13 T. v D.: Hoe kan je geld nalaten aan een speciale wijk van de PKN? Antwoord Gerold: 
Kerkrechtelijk is bepaald dat legaten naar de CVK gaan. Als je iets anders wilt regelen, doe het dan 
tijdig en omschrijf, in detail,  waar het legaat voor bestemd is.  

 
Overig 

- Toelichting  op de opmerking waarom de intrede van Ds. D. van Veen in de middagdienst in 
de Sint Jan is?  Eleonore Karman: Ds. D.van Veen wordt onderdeel van het ministerie van 
predikanten, en dit zijn directe collega's. Het is fijn als zij bij de dienst kunnen zijn.  Dat kan 

als het een middagdienst is. Ds. D. van Veen heeft de beslissing , in welke kerk de 
intrededienst gehouden wordt , aan de kerkenraad over gelaten. Een deel van de kerkenraad 
was sterk voor de St. Jan. Een praktisch punt heeft zeker meegewogen in de beslissing. De 

Veste is beperkt in omvang. (maximaal 230 personen) Er zijn nu 450 uitnodigingen verstuurd. 
We willen geen trouwe Veste gangers teleurstellen en ook niet de gasten en familie van 

Ds.D. van Veen. Het wordt een Veste dienst met 100% invulling door de Veste; dus geen 
zingen op hele noten! Er komt  een kindernevendienst en een crèche. 
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-  P. S.:  Er is een andere geografische wijkindeling na de fusie. Dit heeft een gevolg voor de 
"lopers die de enveloppen voor de actie Kerkbalans bezorgen.  P. vindt het jammer, want hij 

had een band opgebouwd met veel van de “bezorg adressen”, en zal deze missen. Hij is 
benieuwd hoe het de komende week zal gaan bij het rondbrengen van zijn nieuwe wijk. 

 
Afsluiting 
Gerold bedankt iedereen, voor zijn openhartige bijdrage en roept de deelnemers op datgene wat we 

hebben gedeeld met elkaar, als een olievlek te delen met de andere wijkgenoten die niet aanwezig 
konden zijn. We streven naar een sterke wijk de Veste binnen een sterke Protestantse Gemeente 
Gouda! 

 
Dick Loef biedt aan om de presentatie en verslag op de vernieuwde website van de Veste te plaatsen.  

Verslag door Arie-Jan Broere en Flora van der Wal.     
 
Mocht u nog vragen hebben over de financiën? U kunt dan terecht bij de Kerkrentmeesters, de 

penningmeester van de wijkkas of de diaconie (afhankelijk van het onderwerp).   
  

 
 


