
Notulen gemeenteavond  
 
Datum: 15 december 2022 
Plaats: Kerkzaal Pauluskerk 
Tijdstip:  19.30 uur 
Gespreksleiding:  Geelke van der Worp 
Notulist:  Pieter Hardam (ism Ria Barzilay) 
 
Opening:  
Geelke van der Worp heet de aanwezigen van harte welkom op deze gemeenteavond en 
geeft Ds. Han Wilmink het woord om de avond te openen. 
 
Ds. Wilmink leest een gedeelte uit Jesaja 65 vanaf vers 18 en een gedeelte uit Spreuken 29 
vers 18 “Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. In zijn inleiding stipt hij de 
volgende punten aan die ook van belang zijn voor ons als gemeente: 

• We kunnen constateren dat de maatschappij uit elkaar dreigt te vallen. 

• Mensen tonen steeds vaker het gedrag van “het korte lontje”. 

• Geloven betekent ook in onze tijd dat je je verantwoordelijkheid kent. 

• Je wilt werk maken van de gemeenschap in de kerk. 

• Je hebt samen een doel nodig om op weg te gaan. En daarin is het samen geloven een 
belangrijk startpunt. 

• De kerk was en is een gemeenschap waarvan we samen deel willen uitmaken. 

• De kerkenraad wil, met deze avond als startpunt, samen kijken naar de toekomst. 

• Juist op dit moment moeten we kijken naar het komende Kerstfeest, immers Kerst is het 
feest waar de toekomst nieuw leven gegeven wordt. 

• Hij opent de samenkomst na deze woorden met gebed. 
 
Stand van zaken rondom Ds. Arjan Bouwknegt 
De voorzitter van de kerkenraad, Jules van der Weerd, geeft informatie over de stand van 
zaken: 

• Ds. Arjan Bouwknegt zal zeker nog een tijd afwezig zijn. 

• Ds. Bouwknegt heeft nog steeds veel last van vermoeidheidsklachten. 

• Hij kampt met de vraag: “Hoe ziet mijn toekomst eruit?”. 

• Hij heeft bij deze problemen professionele begeleiding en het is niet te zeggen hoelang 
dat zal gaan duren. 

• Ds. Bouwknegt wordt veel sterkte toegewenst. 

• De kerkenraad heeft gezien deze zaken besloten te zoeken naar tijdelijke oplossingen 
voor de komende tijd. 
 

Vervanging voor de komende tijd 
In de eerste plaats is Ds. Wilmink al enige tijd voor 1 dag per week in dienst van de 
Pauluskerk. Dit doet hij naast zijn vaste werk in de Kruiskerk. Jules geeft aan dat we daar in 
de Pauluskerk blij mee zijn. 
 
Als tweede persoon is Ds. Bartho Versteeg uit Elburg aangesteld als ambulant predikant voor 
12 uur per week. Hij stelt zich vervolgens voor. 



Ds. Versteeg geeft aan dat hij pas op zijn 19e levensjaar tot geloof is gekomen. Hij heeft zijn 
theologiestudie gevolgd in Kampen en heeft in Wezep gewoond. Is nu woonachtig in Elburg. 
Hij is ambulant predikant geworden omdat hij gaandeweg tot de conclusie kwam dat het 
vergaderen in de gemeente hem niet lag. In de Pauluskerk richt hij zich vooreerst op het 
bezoekwerk bij ouderen, later ook bij jongere gemeenteleden. Af en toe zal hij misschien 
ook voorgaan in de dienst. 

 
Uit de zaal wordt aangegeven dat het bezoekwerk aan ouderen belangrijk is, maar dat ook 
bij andere generaties behoefte is aan bezoek. Aangegeven wordt dat dit ook de bedoeling is.  
 
Daarnaast heeft de kerkenraad Ds. Peter Bakker uit Zeist aangesteld als interim predikant. 
Ook voor 12 uur per week, gedurende een half jaar. Ook hij stelt zich voor. 
 
Ds. Bakker heeft zijn theologiestudie gedaan in Kampen. Is daarna missionair predikant 
geweest. Daarna is hij in onder meer Den Haag, Utrecht en Driebergen gemeentepredikant 
geweest. Hij is woonachtig in Zeist.  
 
Een interim predikant is iemand die gedurende ongeveer 6 maanden meeloopt met de 
kerkenraad en met de gemeenteleden (door kerkenraad aan te geven personen). Hij zal de 
eerste maanden gesprekken voeren in de gemeente (kerkenraad, gemeenteleden) en daarbij 
bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: 

 

• Hoe omschrijf jij de Pauluskerk? 

• Hoe beleef jij de eredienst? 

• Wat is jouw plek in de Pauluskerk? 

• Hoe zit het met jouw betrokkenheid? 

• Welke zorgen ken jij rondom de Pauluskerk? 

• Hoe zie je de toekomst? 

• Hoe ziet voor jou de toekomst van de Pauluskerk eruit? 
 
In de inleiding is gesproken over de sleutelfiguren van de Pauluskerk waarmee Ds. Bakker 
eventueel in gesprek zal gaan. De vraag wordt gesteld wie nou die sleutelfiguren zijn. Het 
antwoord is dat de kerkenraad in goed overleg een lijst heeft samengesteld met welke 
mensen Ds. Bakker in gesprek zou kunnen gaan. De lijst is zo breed mogelijk samengesteld,  
niemand wordt bij voorbaat uitgesloten.  
     
Op basis van de door hem verzamelde gegevens schrijft hij zijn conclusies op met als 
basisvragen: Hoe nu verder? En: Hoe gaat de Pauluskerk verder?   
 
Jeugdwerk 
Dick Sluiter vertelt het een en ander over het jeugdwerk.  Hij begint met het benoemen van 
een onderzoek waarin aangegeven wordt wat kernwaardes zijn voor kerken waar het 
jeugdwerk goed loopt: 
 
1. In die gemeentes wordt prioriteit gegeven aan de jonge generaties. 
2. Die gemeentes nemen Jezus’ boodschap serieus, namelijk: Richt je op 

geloofsoverdracht. 



3. Heb hart voor de jongeren, neem hen in gesprekken serieus. Laat merken dat je luistert 
met belangstelling. 

4. Geef de jongeren ook verantwoordelijkheid. 
5. Vorm ten alle tijde een warme gemeenschap. 
6. Wees beste buren. 
 
 Dick geeft aan dat hij probeert aan de hand van deze principes te werken. 
 De activiteiten die op dit moment gericht zijn op de jongeren zijn: 

• Tienerdienst, 1 keer per maand. 

• Jeugddiensten 1 keer per maand. 

• Durfte: een doe activiteit. Daarvoor wordt dan iemand uitgenodigd die iets met de 
jongeren doet vanuit zijn/haar passie. Dat het liefst met mensen uit de eigen gemeente, 
dat schept verbinding met de gemeente. 

• Jeugddiensten met meerdere kerken in Wezep. 

• Projecten doen: leer om te kijken naar anderen om je heen, vluchtelingen, eenzame 
mensen, enzovoort. 

• Boodschap voor de gemeente: wees niet bang. Jongeren staan zeker open voor het 
geloof in Jezus Christus. Geef hen tijd om te zoeken en help hen daarbij. 

• Basis voor het jeugdwerk is en blijft: “Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze 
welkom zijn in de Pauluskerk, dat ze zich in die kerk thuis voelen”.   

 
Uit de aanwezigen komt de vraag of de jongeren uit onze gemeente ook betrokken zijn bij 
Samen Kerst? Antwoord is dat de daarbij behorende activiteit verplaatst is naar januari. 
Mensen zien het grote belang van het Bijbelonderwijs en de geloofsgesprekken. Of dat in de 
vorm van de oude catechisatie moet, wordt in twijfel getrokken. De huidige tijd vraagt om 
een andere manier. Jongeren moeten eerst het goede gevoel hebben. Uitgaan van “belong, 
believe and behave”. 
 
Het werken met wijkteams 
Geelke van der Worp geeft een toelichting en deelt ervaringen. 
 
Netwerkers zijn mensen die in ieder geval zo’n 3 tot 4 keer per jaar bij mensen van de 
Pauluskerk komen die in hun straat/wijk wonen. Gebruikelijk is voor de Kerst, voor Pasen, 
voor de zomervakantie en soms een keer in de herfst. Iedere netwerker bepaalt zelf of hij/zij 
bij enkele mensen vaker op bezoek gaat. Bijvoorbeeld bij bijzondere gebeurtenissen als 
geboorte, huwelijk, jubileum of dergelijke. In wijk 13 is eerst ervaring opgedaan en op dit 
moment is het project uitgerold over alle wijken. De volgende “werk” afspraken voor de 
netwerkers zijn gemaakt: 

• De netwerkers komen in ieder geval 4 keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen 
en om elkaar te ondersteunen. 

• Er zijn op dit moment 75 netwerkers aangesteld. 

• Er zijn 7 coördinatoren die de netwerkers bijeenroepen. 

• De coördinatoren kunnen ook de mensen uit de kerkenraad inschakelen als dat nodig is. 

• Steeds weer wordt er gekeken naar nieuwe initiatieven. 

• Doel is om sfeer en saamhorigheid te kweken. 

• De ervaring is tot op heden dat het wel een gevoel van dankbaarheid oplevert bij de 
mensen bij wie je op bezoek gaat. 



 
Ontwikkelingen in de Pauluskerk 
Jules van der Weerd geeft een overzicht. 
Op korte termijn zijn er de volgende aandachtspunten: 

• Langdurige afwezigheid van de predikant 

• Chronisch gebrek aan ambtsdragers 

• Financieel tekort op de begroting 
     
Aanpak van de kerkenraad: 

• Externe voorgangers voor de eredienst vragen (moet vaak ruim van tevoren). 

• Diensten samen met de Kruiskerk regelen. 

• Daarbij rekening houden met de inzet van Han Wilmink. 

• Tijdelijke inzet voor de vervanging van Arjan Bouwknegt (zie boven). 

• Het vervallen van de avonddiensten. 

• Nieuwe opzet en structuur van de bijzondere diensten. 

• Opzet bekijken van de huidige erediensten vooral met betrekking tot de inzet van de 
muzikale begeleiding. 

• Werken naar het verhogen van de acceptatie van elkaar. 
 
Uit de zaal komen de volgende aanbevelingen: 

• Bespreek de veranderingen ook met de Kruiskerk in verband met de toekomst! 

• Kun je niet beter wachten tot het rapport van de interimpredikant klaar is? 

• Evalueer elk half jaar hoe de veranderingen bevallen en pas steeds weer aan! 
 

Samenwerking met de Kruiskerk 
Al jaren bestond het contact met de beide moderamina en in de praktijk sudderde dat wat 
voort. Er is een groot onderzoek gedaan onder de leden van beide kerken naar de behoefte 
om eventueel samen te gaan. Waarschijnlijk zijn in de conclusies wat ongelukkige fouten 
geslopen. Daarbij komt ook nog dat de huidige omstandigheden nopen om serieus aan de 
slag te gaan. 
Welke stappen zijn er tot nu toe genomen? 
 

• Begin 2022 zijn de eerste contacten gelegd met de Kruiskerk om te kijken naar de 
gezamenlijke toekomst. 

• Het overleg in de moderamina is voortgezet. 

• Beide kerkenraden hebben samen een “heidag” gehad om over het onderwerp na te 
denken. 

 
Wat heeft het tot nu toe opgeleverd: 
 

• Begeleiding ingeschakeld door een deskundige in de persoon van Bernhard Vosselman 
van de PKN. 

• Stip op de horizon: komen tot een fusie over 5 tot 7 jaar. 

• Er worden geen overhaaste stappen gezet, niets zonder de gemeenteleden van beide 
kerken in te lichten. 

• Er zal een regiegroep in het leven worden geroepen. 



• Er is zeker geen sprake van het sluiten of afstoten van een van de beide kerken. 

• Oproep naar beide gemeentes: Geef de fusie een kans!!! 

• We trekken in dit project met elkaar op!!! 
 
De financiële situatie in de Pauluskerk 
Carla Compagner geeft vanuit het college van Kerkrentmeesters een toelichting. 
Deze situatie wordt mede beïnvloed door de afwezigheid van onze vaste predikant en door 
de enorm gestegen energiekosten. 
Daarbij wordt het volgende opgemerkt: 

- De aanwezige reserves kunnen worden aangesproken, maar dat kan niet langdurig. 
De reserves zijn beperkt. 

- De reserves zijn ook nodig als er eventueel in de toekomst een nieuwe predikant 
moet worden beroepen. 

 
Wat betreft de energiekosten: 

- Het energiecollectief voor kerken heeft aangegeven dat de kosten voor de energie 
met de factor 4 zullen worden verhoogd. 

- De kosten van de Pauluskerk stijgen van € 9000,- naar € 36.000,-!!! 

- Als besparende maatregelen heeft het college nu al de thermostaat lager gezet en is 
de tussenwand van de glazenzaal voorlopig permanent gesloten. 
 

Gevolg is dat het college van kerkrentmeesters een dringend beroep op de gemeente doet 
om straks in januari 2023 de kerkelijke bijdrage te verhogen. Verder gaat het college kijken 
of er een speciale actie georganiseerd kan worden in het voorjaar van 2023. 
Mensen moeten ook worden gewezen op het punt dat de kerkelijke bijdrage aftrekbaar is bij 
de belastingaangifte. 
In de kerk komt een box waarin mensen ideeën kunnen doen voor een speciaal project. 
We moeten er met zijn allen de schouders onder zetten maar vooral ruimte maken voor het 
gebed. 
 
Tip van de aanwezigen: kunnen we niet om en om kerken Kruiskerk – Pauluskerk (gedeelde 
lasten). 
 
Geelke van der Worp sluit rond 21.40 de informatievoorziening en dankt eenieder voor zijn 
of haar bijdrage. 
Han Wilmink sluit de avond af met gebed. 
Iedereen wel thuis.  

 
     
     
     
 
 
 


