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Eind 2015 waren er in totaal 55 leden bij het Samenwerkingsverband, waarvan 25VVP, 12
Doopsgezind, 10 Remonstrant, 8 "en anderen" en daarnaast 4 belangstellenden (donateurs).
In 2015 overleden er 4 leden, 3 leden zegden hun lidmaatschap op en 1 belangstellende kwam er bij.
Bij deze overledenen gedenken wij in het bijzonder onze oud-voorzitter de heer Frank de Wit en de oud-
penningmeester de heer Arnold Collenteur.

Het ledenaantal daalde daarmee verder. De overblijvende leden worden ouder en daarmee wordt het
steeds moeilijker om de verschillende activiteiten te bemensen. Het dalende ledenaantal heeft ook een
daling van de ledenbijdragen tot gevolg, terwijl ook de huuropbrengsten wat meer achter bleven dan
verwacht door het weg vallen van huurders.
Deze ontwikkelingen noopten het bestuur in 20t4 al om te komen met een begroting voor alleen het
eerste half jaarvan 2015, met daarmee de belofte om op de ledenvergadering van maart 2015 te komen
met voorstellen voor toekomstmodellen. Deze vergadering vond op 30 maart plaats. Op die vergadering
werd besloten uit de voorgedragen 6 mogelijke toekomstmodellen er 2 nader uit te werken voor de
najaarsledenvergadering. Dit betrof de modellen 'samenwerking met een andere geloofsgemeenschap'
en'ongewijzigd voortbestaan van de VCGZ, met het oprichten van een aparte rechtsvorm voor het
kerkgebouw'. Daarnaast werd de definitieve begroting voor het hele jaar 2015 vastgesteld, waarmee ook
de aanstelling van onze voorganger met een half jaar verlengd werd. Het bestuur ging vervolgens deze
beide toekomstmodellen uitwerken. Op 21 september werden de leden voorgelicht over deze uitwerking.
Op deze wijze zou er ruim voor de algemene ledenvergadering van 16 november duidelijkheid kunnen
ontstaan over de te volgen koers,
In de praktijk bleek echter dat beide modellen onvoldoende duidelijkheid gaven en/of op draagvlak
konden rekenen en nog niet rijp waren voor besluitvorming. Daarmee kon het bestuur niet meer
voldoen aan de gegeven opdracht van de leden om in 2015 met een toekomstbestendig model voor de
VCGZ te komen.
Voor het bestuur eiste dit zijn tol ; in de loop van 2015 traden 3 bestuursleden (mw. Bout, mw. Annema
en de voorzitter de heer Lurks) tussentijds af. Van de overgebleven 4 bestuursleden waren er 3 (de
heren Moerman, Visser en Van Walsum) reglementair aftredend, maar als gevolg van de ontstane
situatie vond er op de najaarsledenvergadering van 16 november geen bestuursverkiezing plaats en was
het restant van het bestuur (met uitzondering van de secretaris de heer Hofman) demissionair tot de
eerstkomende algemene ledenvergadering in 2016.
Op 16 november werd een analyse van de huidige toestand gepresenteerd met als voorgestelde
oplossing de situatie, waarbij de VCGZ bij een voortbestaan het beheer met het bijbehorende onderhoud
van het kerkgebouw weer terug zou geven aan de eigenaar, de WP. De VCGZ zou daarbij blijven
voortbestaan in aangepaste ('afgeslankte') vorm indien hiervoor bestuurlijk draagvlak kon worden
gevonden. De vergadering ging vervolgens akkoord met deze overdracht van het beheer aan de WP. De
VVP zou nu de toekomstbestendigheid van het gebouw moeten gaan regelen. Op de eerstkomende
ledenvergadering van de VCGZ op 3 januari 20L6 zou vervolgens duidelijkheid moeten komen over het
voortbestaan van de VCGZ als kerkgemeente zonder gebouw en een nieuw bestuur voor de'afgeslankte'
VCGZ.

Vanwege de onzekerheid werd op de najaarsledenvergadering van november opnieuw een begroting
voor een halfjaar aangenomen en de aanstelling van de voorganger verlengd tot half 2016, maar terug
gebracht tot 1 dagdeel per week. Voorts werd besloten in 2016 voortaan eens in de 14 dagen een
kerkdienst te houden. Het is aan het nieuw aan te stellen bestuur om nadere besluiten over 2016 te
nemen.
De pastorale taken werden ook in 2015 vervuld door een pastoraal team, met naast de voorganger
daarin ds. J,F, Postma en drs. (th) M.I.N. Hofman-de Groot. Van het diaconaal fonds werd in 2015 geen
gebruik gemaakt.

Het gemeenteblad Nieuwe Wegen hield op te bestaan vanwege het ontbreken van de menskracht om het
blad verder vorm te geven. In plaats daarvan kwam de Nieuwsbrief in 2015 vijf keer uit, Het lukte het
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bestuur niet om een nieuwe website zodanig vorm te geven, dat deze in 2016 de
bestaande website zou kunnen vervangen. De website blijft daarmee vooralsnog
onveranderd.

Het resterende geld van Nieuwe Wegen werd besteed om het programma 2015-
2016 mooi vorm te geven. Dit programma is een voortzetting van de lijn met activiteiten die met het
programma 2014-2Ot5 was ingezet,
In dat programma 20L4-2015 kwam in de eerste helft van 2015 de leeskring op de maandagmiddagen
en avonden op 5/7 en 2/2 bijeen voor de bespreking van het boek van Carel ter Linden 'Wat doe ik hier
in godsnaam'. Daarna wijdde de leeskring zich op 23/2, 23/3 en 27/4 aan het thema "Werken aan
compassie" met de bespreking van het boek van Karen Armstrong 'Compassie'. Voorts was er iedere
derde maandagmiddag van de maand de'Krant op tafel'. Daarnaast was er op zondag na de diensten op
25/7 en 2614 'Lunchbios' met respectievelijk de films'The bucket list' en 'Sous le sable'. De creatieve
bijeenkomsten kwamen nog niet van de grond. Wel was er op de eerste zondagavonden van de maand
een meditatieavond,
Het programma 2015-2016 heeft als thema'Ongedwongen geloven'. De leeskring op de maandagmiddag
en avond hield zich op 5/10, 2/t7, 30/7I en L4/12 bezig met het Thomasevangelie. Er waren op de
maandagavond lezingen met als thema 'Filosofie voor beginners' en op maandagavond 26 oktober was
er een symposium over Zelfbeschikking en Euthanasie. Iedere derde maandagavond lag weer de Krant
op tafel en was er Lunchbios op 29 november met de film 'The Buddha'. Voorts waren er
meditatieavonden 'Leven in aandacht' en workshops over zingevingsthema's.
Op 24 mei was er weer een Buitendag, deze keer als buitenmiddag rond de eigen kerk. Door het werk
van de Tuincommissie rondom de kerk, ook in 2015, was dit ook goed mogelijk!

In 2015 was er elke zondag, behalve in de vakantietijd, kerkdienst. Daarbij maakten we steeds vaker
gebruik van de nieuwe liturgie (maar nog niet zo vaak van de beamer!) en namen in mei het nieuwe
Liedboek in gebruik. Het gemiddeld bezoek aan de diensten gaat, mede door het dalend ledental,
achteruit. Mede daardoor moest er in september gestopt worden met koffiedrinken na elke dienst, maar
gelukkig werden er later weer vrijwilligers gevonden om dit gebruik weer in ere te herstellen.
Naast de bijzondere diensten op de kerkelijke feestdagen was er op Witte Donderdag, 2 april, Avondmaal
en was er de Herdenking van de Overledenen op 22 november. Voor wat betreft de deelname aan de
Oecumene deed onze gemeente weer mee aan de Week van de Eenheid van de Christenen van 18-25
januari en aan de activiteiten in de Stille Week voor Pasen, met onze bijdrage aan de Vespers en de
Paaswake in de lchtuskerk. Op 17 januari organiseerde onze gemeente samen met en in de Ichtuskerk
de theatervoorstelling "Spiegeltijd" van Kirsten Benschop. Helaas viel de belangstelling daarvoor tegen.

M.M. Hofman, secretaris

Zoetermeer, februari 2016

Voorgelegd aan de ledenvergadering op 21 maart 2016
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