Alternatief
Integrale fusie

Partiële fusie

Alliantie

Profielgemeente

Beschrijving
Twee gemeenten worden één met één kerkgebouw en één
kerkenraad. Predikanten en andere betaalde krachten worden
aan de nieuwe gemeente verbonden. Vieringen vinden in een
gemeenschappelijk (kerk)gebouw plaats. De nieuwe
gemeente vervult alle taken en functies, die in kerkorde en
ordinanties aan gemeenten worden toebedeeld.
Twee gemeenten vormen één gemeente met één kerkenraad
en veel gemeenschappelijke activiteiten. Predikant en ander
betaald kader is aan de kerkenraad verbonden.
De vieringen en het pastoraat blijven wijkgericht plaats vinden.
Zo nodig worden kerkgebouwen vervangen door goedkopere
lokaliteiten.
Twee of meer gemeenten blijven in functie, maar gaan op
belangrijke terreinen samenwerken hetzij door gezamenlijke
taakvervulling, hetzij door toewijzing van belangrijke taken aan
een van beiden. (bijv diaconie, jeugdwerk, toerusting, etc). Er
worden afspraken gemaakt over grensoverschrijdende inzet
van predikanten en ander kader.
Er is een duidelijke delegatie van verantwoordelijkheid voor
bestuur op samenwerkingsterreinen.
Vierplekken worden gehandhaafd of vervangen door
goedkopere, tenzij de samenwerking vooral op de vieringen
betrekking heeft
Het model van de wijkgemeente wordt verlaten. Er vindt een
ombouw plaats naar een profielgemeente gericht op een of
meer specifieke doelgroepen. De gemeente wordt gericht op
de doelgroep in de gehele stad en is bijgevolg niet buurt- of
wijkgebonden. Het kerkgebouw moet passen bij de
verwachtingen van de gekozen doelgroep(en)

Pluspunten

Minpunten

Duidelijkheid
Besparing op
kosten
kerkgebouw.
 besparing op vergadertijd



Wijkgerichte aandacht
Besparing op kosten
kerkgebouwen
Minder kans op versneld
verlies van leden en
kerkgangers
Relatief gemakkelijk te
introduceren en
omkeerbaar
Geen versnelde reductie
van leden en kerkgangers
Effectief gebruik van
elkaars deskundigheid en
capaciteit















Versneld verlies leden en
kerkgangers
 Afstand tot woonbuurt
 Cultuurintegratie is een
must en is veelal complex









Consistente ontwikkeling
van activiteiten en imago in
relatie tot profiel
 Mogelijke aanboring van
interessegroep(en) uit hele
stad
 Grote externe
zichtbaarheid






Kosten van te huren
wijknabije vierruimtes
Organisatie vraagt
mogelijk vrij veel kader
Zware wissel op
gedifferentieerd beleid
Geen markante
besparingen op kosten
kerkgebouw
Extra vergadertijd door
nieuwe bestuursvorm en
gewenning aan
gedelegeerde vormen van
samenwerking
Zwaarder beroep op
samenwerking predikanten
en kader
Veelal verminderde
pastorale aandacht.
Geen aandacht voor wijk
of buurt
Risico van “consumptief”
publiek

Kerk in de buurt

Wijkgemeente
met een kleurtje

Minigemeente
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Hier gaat het eveneens om een profielgemeente, maar dan
met een markante focus op de buurt of omgeving waarin de
wijkgemeente leeft. Als vierplek wordt nogal eens gekozen
voor een multifunctioneel gebouw, er wordt nauw
samengewerkt met andere organisaties, die activiteiten in de
buurt ontplooien.



Duidelijke herkenbaarheid
in de buurt
 Handhaven van
wijkgerichte aandacht bij
viering en pastoraat
 Veelal lagere kosten
“kerkgebouw”



De gemeente acht zich voldoende “levensvatbaar” om door te
gaan, maar wil duidelijker dan voorheen kleur bekennen. Er
groeit tussen wijkgemeenten meer “perforatie” vanwege
voorkeur voor een bepaalde kleur.




Voldoende wijkaandacht
Instroomperforatie door
kleurattractie
Energie geheel gericht op
kleur bekennen en niet op
een ingrijpend
veranderingsproces
Vermindering financiële
lasten
Vergroten van
betrokkenheid
gemeenteleden met
betrekking tot noodzaak
van versobering
Flexibiliteit met betrekking
tot andere keuzes in de
toekomst




De gemeente kiest voor versoberingscenario. Men accepteert
vermindering van leden , inkomsten en kerkgangers en past
zich daarbij aan. Veelal wordt kerkgebouw afgestoten en
vervangen door goedkopere lokaliteit. Predikantscapaciteit
wordt verminderd en al dan niet gedeeld met andere
gemeenten. Er worden bewuste keuzes gemaakt voor het
verdelen van aandacht over de verschillende
gemeentefuncties. In bepaalde gevallen kan worden gekozen
voor de “thuisgemeente”















Beperkingen bij inrichting
vierplaats
Vaak minder aandacht
voor stadsbrede
problemen
Door buurtfocus minder
mogelijkheden voor
samenwerking met andere
gemeenten
Geen kostenbesparing
Uitstroomperforatie door
kleur bekennen
Gevaar voor dominantie
van creatieve elite

Geen herkenbaar
kerkgebouw
 Marginalisering van kader
en kerkelijke functies
 Minder uitstraling


