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Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,
Bijgaand treft u het besluit van de wijkkerkenraad van het Open Pastoraat inzake de
huisvesting aan. De wijkkerkenraad heeft in de afgelopen periode over de door u
voorgelegde huisvestingsvoorstellen gesproken en hierover de gemeente gekend en
gehoord, zoals de Kerkorde en de Ordinanties ons voorschrijven.
Het OP heeft een vrij uitgebreide informatiestroom opgezet rondom dit besluit. Allereerst
heeft de wijkkerkenraad op 16/2 gesproken over het voorstel. Hieruit is een richting naar
voren gekomen die we wilde voorleggen aan de gemeente. Dat is gedaan via een extra
editie van InfoOP, het informatiebulletin van het OP, en twee inloopspreekuren. Deze
spreekuren hadden tot doel specifieke inhoudelijke vragen te beantwoorden. Als laatste is
een gemeenteavond georganiseerd.
Rondom het thema 'Zomaar een dak' is met elkaar gesproken over de situatie waarin we
ons als PGG (financieel) bevinden, het voorstel van de AK en de richting die de
wijkkerkenraad daaraan gegeven heeft. Het was een bijeenkomst waarin gevoel en ratio
een plaats hadden. Met een gepassioneerde blik op de kerk in de toekomst en een nuchtere
blik op het hier en nu heeft de gemeente de wijkkerkenraad richting mee kunnen geven.
In de aansluitende vergaderingen heeft de wijkkerkenraad bijgevoegd besluit genomen.
Na het informeel inlichten van de voorzitter van de CvK werd één aandachtspunt inhoudelijk
beargumenteerd. Het betreft de opmerking die het OP maakt ten aanzien van de daling van
reserves van de PGG na investeren. De afgevaardigden van het OP in de Algemene
Kerkenraad zijn op de hoogte gebracht van deze informatie en kunnen deze ter vergadering
gebruiken.
De wijkkerkenraad wenst de leden van de Algemene Kerkenraad veel wijsheid en Gods
zegen toe bij de behandeling van dit onderwerp.
Hoogachtend,
Het moderamen van
de wijkgemeente Open Pastoraat,
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