PROTESTANTSE GEMEENT E te HEINKENSZAND
Hoe gaan we verder met onze twee kerkgebouwen ?
Twee worden één
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Heinkenszand
Met het kerkblad Cirkel van oktober 2016 werd tegelijkertijd een enquête verspreid met
vragen over de toekomst van de Dorpskerk en de Barbesteinkerk.
Het doel van de enquête was tweeledig:
De gemeenteleden een stem te geven in de keuze die de kerkenraad gaat nemen met
welk kerkgebouw de Protestantse Gemeente Heinkenszand in de toekomst verder gaat
en de kerkenraad inzicht te geven over de mening en zienswijzen van haar leden.
De vragenlijsten zijn verspreid in een oplage van 375 gedrukte exemplaren naar alle
unieke adressen van ingeschreven gemeenteleden van 12 jaar en ouder. Per adres
kunnen meerdere leden woonachtig zijn en de mogelijkheid is geboden om per lid een
vragenlijst in te vullen. Zowel de gedrukte als de digitale vragenlijst was voorzien van
informatie uit het recente verleden, de uitgewerkte plannen van de Taakgroep Gebouwen
en een schrijven van de predikant. De taakgroep heeft zich ten doel gesteld alle
ingevulde informatie zo objectief mogelijk te verwerken en voor beide gebouwen een
conclusie en aanbeveling te presenteren.
Hieronder geven wij u een overzicht van de belangrijkste cijfers.
375 gedrukte exemplaren verspreid naar 375 adressen
Afgewerkte antwoord exemplaren
146 ontvangen (ca. 40%) hierbij dient opgemerkt te worden dat door meerdere leden
gezamenlijk één enquête is ingevuld
136 is gegeven door 36 jaar en ouder met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar
91
komt meer dan één keer per maand in de kerk (62%)
Van de afgewerkte exemplaren vindt
93
de plaats waar de kerk staat meer dan gemiddeld belangrijk (64%)
99
de bereikbaarheid/parkeren meer dan gemiddeld belangrijk (68%)
129 de sfeer/interieur/inrichting meer dan gemiddeld belangrijk (88%)
De sfeer/interieur/inrichting van de Dorpskerk wordt door 77 (53%) als goed
ervaren en 16 (11%) zeer goed, totaalscore 93
De sfeer/interieur/inrichting van de Barbesteinkerk wordt door 82 (56%) als goed
ervaren en 8 (5%) zeer goed, totaalscore 90
106 dat rekening moet worden gehouden met milieu en duurzaamheid meer dan
gemiddeld belangrijk (73%)
Van de afgewerkte exemplaren is
118 bereid om financieel bij te dragen aan de ver-/nieuwbouw van de Dorpskerk
(gem. € 340)
100 bereid om financieel bij te dragen aan de renovatie van de Barbesteinkerk
(gem. € 227)
Van de afgewerkte exemplaren kiest
70% voor de Dorpskerk zonder invloed van onderliggende informatie
66% voor de Dorpskerk als het plan van de Dorpskerk gerealiseerd kan worden
55% voor de Barbesteinkerk als het om de financiële vooruitzichten gaat
55% uiteindelijk voor de Dorpskerk als het om een combinatie van alle plannen en
informatie gaat

Conclusies van de cijfers
 We kunnen concluderen dat de leeftijdscategorie 12 – 35 jaar niet de moeite heeft
genomen om de vragenlijst in te vullen of er niet voldoende op gewezen is dat de
mogelijkheid hiertoe bestond.
 De betrokkenheid om de vragenlijst in te vullen is met name afkomstig van de
leden die zeer regelmatig in de kerk komen.
 Dat met name sfeer/interieur/inrichting door een grote meerderheid als erg
belangrijk wordt ervaren.
 De keuze Dorpskerk hoog is, echter wanneer het op de financiën aankomt de
animo afneemt.
 De bereidheid om te investeren in een kerkgebouw is laag, ook de hoogte van een
éénmalige financiële bijdrage door de gemeenteleden is ruim onvoldoende.
De ruimte voor opmerkingen/toelichtingen op de vragenlijst is veelvuldig gebruikt en
hieronder geven wij een samenvatting van de opmerkingen.
Conclusies van de opmerkingen
 Het gepresenteerde plan voor de Dorpskerk wordt als te groots ervaren.
 Er bestaat een vorm van angst dat de gepresenteerde plannen niet te realiseren
zijn.
 Vernieuwing, modernisering wordt gezien als positief.
 Opmerkingen worden gemaakt om de jeugd onder te brengen op een andere
plaats.
 Financiële schuld niet nalaten voor onze nakomelingen.
 Uit de opmerkingen is op te maken dat men liever kleinschaliger behuisd wil zijn,
maar wel op een centrumplaats en zichtbaar in het dorp.
Conclusies en aanbevelingen van de Taakgroep Gebouwen
Uit de enquête is niet op te maken dat de gemeenteleden bereid zijn ruimhartig financieel
bij te dragen aan een vernieuwd kerkgebouw dat alle faciliteiten voor alle activiteiten die
uit naam en vanuit de kerk georganiseerd worden een plaats te geven.
De Dorpskerk biedt niet alle mogelijkheden die de gemeente wenst. Echter de plaats en
de uitstraling wordt als positief ervaren. De Dorpskerk groots uitbreiden met een faciliteit
die plaats biedt aan alle, vanuit (en in naam van) de kerk, georganiseerde activiteiten
wordt gezien als niet verstandig met de verwachting van een krimpende gemeente.
Mogelijk kan het dienstgebouw minder groots uitgevoerd worden en wordt er toch
tegemoet gekomen aan de wens om alles onder één dak onder te brengen.
Er kan in besprekingen met de Gemeente Borsele gekeken worden naar een herbestemming van de Barbesteinkerk incl. de pastorie. Verkoop aan de gemeente van beide
objecten of enkel in de vrije verkoop.
Het vrijkomende kapitaal kan gebruikt worden om:
 de kerkzaal en het huidige bijgebouw van de Dorpskerk op te knappen en te
moderniseren
 een vervangende activiteiten ruimte te creëren (huren/kopen)
 een vervangende woonruimte voor de predikant aan te wenden (huren/kopen)

De Barbesteinkerk biedt alle mogelijkheden die de gemeente wenst. De kerk biedt plaats
aan alle, vanuit (en in naam van) de kerk georganiseerde activiteiten, maar dient
gemoderniseerd en toekomst bestendig gemaakt te worden. Er kan direct begonnen
worden met het verder uitwerken van de plannen. De plaats en de bereikbaarheid
worden echter niet als positief ervaren.

Er kan in besprekingen met de Gemeente Borsele gekeken worden naar een
herbestemming van de Dorpskerk. Verkoop van de kerk aan de gemeente of in de vrije
sector kan per direct gestart worden. Ook de pastorie kan per direct in de vrije verkoop.
Het vrijkomende kapitaal kan gebruikt worden om:
 de kerkzaal en het huidige bijgebouw van de Barbesteinkerk op te knappen en te
moderniseren
 een vervangende woonruimte voor de predikant aan te wenden (huren/kopen)
Hoe nu verder ?
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de taakgroep gebouwen een
uitgebreide rapportage opgesteld, waarvan de belangrijkste uitkomsten hierboven zijn
weergegeven. Op 8 december 2016 heeft een 3-tal leden van de taakgroep tijdens de
kerkenraadsvergadering een toelichting gegeven op deze rapportage en is er gesproken
over de verdere voortgang van het hele proces.
Besloten is dat de taakgroep gebouwen opdracht krijgt om voor beide kerken een meer
sobere versie van de ver-/nieuwbouwplannen op te stellen. Verder zal aan een financiële
commissie gevraagd worden om een meerjarenbegroting op te stellen, waarin zowel de
beide kerken als de pastorie betrokken worden.
In de kerkenraadsvergadering van februari 2017 volgt de presentatie van bovengenoemd
onderzoek van de taakgroep en de presentatie van de meerjarenbegroting.
Daarna volgt in februari/maart een gemeente avond waar de mogelijkheden worden
voorgelegd en toegelicht en waar gemeenteleden kunnen reageren.
De kerkenraad wil ernaar streven dat in de kerkenraadsvergadering van april een besluit
op basis van alle informatie en ontvangen reacties genomen kan worden.
Als laatste willen wij u de kernwoorden uit de rapportage van de taakgroep gebouwen
meegeven: openheid, warmte, toegankelijkheid, opnieuw beginnen voor iedereen,
verandering, vernieuwing, werk met het oproepen van beelden en betrokkenheid
creëren.
Met vriendelijke groet van de
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heinkenszand
(e-mail: info@pgheinkenszand.nl)

