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1. Inleiding
1.1. Voorgeschiedenis
In 2008 heeft in Rhenen, als vervolg op “Samen op Weg”, de fusie plaatsgevonden tussen
de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde kerk. Hierbij zijn de Gereformeerde
Kerk en de (Hervormde) wijkgemeente “Rhenen Hoog” tot één wijkgemeente
samengesmolten die de naam “Ontmoetingskerk” is gaan dragen. Hierbij is het kerkgebouw
van de Gereformeerde kerk afgestoten en is de wijkgemeente gaan kerken in het
vernieuwbouwde kerkgebouw van Rhenen Hoog dat vanaf dat moment de naam
“Ontmoetingskerk” is gaan dragen. De wijkgemeente Rond de Cunera en de wijkgemeente
“Bethel” (toen nog pastoraatsgemeente) hebben inhoudelijk geen wijziging vanwege de
fusie ondergaan.
In de net gefuseerde kerk is hard gewerkt aan een beleidsplan dat in de volksmond het plan
“2010-2014” is gaan heten. Dit betrof een doordacht plan dat bottom-up tot stand is
gekomen. Het droeg de naam “Eén in Christus”.
1.2. Waarom en waartoe dit beleidsplan?
In 2018 aangekomen was het oude beleidsplan aan de nodige revisie toe. Hiertoe heeft een
AK-commissie een eerste aanzet gegeven tot een nieuw beleidsplan.
De uitkomsten hiervan en van de beraadslagingen van de wijkgemeenten zijn vervat in het
beleidsplan “Beleidsplan PGR 2020-2025” dat nu voor u ligt. Bij de totstandkoming van dit
plan is gewerkt van buiten naar binnen en van boven naar beneden. We willen hierbij als
PGR kerk zijn te midden van een snel veranderende wereld en als AK van hieruit een beleid
ontwikkelen dat we ter invulling met de wijkgemeenten willen delen. Het is daarnaast goed
als de PGR zich als eenheid laat zien in de Rhenense samenleving, als zij haar centrale plaats
inneemt en haar verantwoordelijkheid neemt.
1.3. Leeswijzer
Dit plan is met opzet kort en krachtig omschreven. De AK wil hiermee een handzaam
document het licht doen zien waarvan de kern snel blijkt. Daarom zijn ook conrete
“Beleidsvoornemens” geformuleerd. Deze zijn telkens ter afsluiting van een paragraaf in
een kader weergegeven. Een “koppensnellend” lezer kan zo nog sneller kennisnemen van
datgene dat het AK beleid sturing geeft.
Tenslotte is in dit plan niet gestreefd naar vervolmaking, niet naar volledigheid, niet naar
taalkundige hoogstandjes. Nee, het beleidsplan wil een werkdocument zijn en blijven.
Hierbij staat het de AK vrij (en de redactie van dit plan juicht het zelfs toe) om ieder jaar een
korte update te verwerken in het plan. Wat uitgevoerd is kan eraf, wat gemist wordt mag
erin.

2. Kenschets Protestantse Gemeente Rhenen (PGR)
2.1. Algemeen
Protestante Gemeente Rhenen (PGR) bestaat uit de volgende drie wijkgemeentes.
1. Bethel;
2. Rond de Cunera en
3. Onmoetingskerk.
De Protestantse Gemeente Rhenen is in 2007 tot stand gekomen. Op dat moment werd besloten dat
er binnen de PKN in Rhenen samengewerkt zou worden tussen drie wijkgemeenten. De
wijkgemeente Rond de Cunerakerk was de reeds bestaande wijkgemeente binnen de hervormde kerk
in Rhenen. De toenmalige hervormde wijkgemeente Rhenen-Hoog fuseerde met de Gereformeerde
Kerk in Rhenen tot wijkgemeente Ontmoetingskerk. De toenmalige pastoraatsgemeente Bethel werd
een volwaardige wijkgemeente.
De drie wijkgemeenten hebben ieder hun eigen identiteit. Bethel is een gemeente die zich
verbonden weet met de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Wijkgemeente Rond de Cunerakerk is
een Confessionele gemeente waarin ruimte wordt geboden voor Evangelische vormen van
geloofsbeleving. De Ontmoetingskerk is een echte Samen op Weggemeente waar ruimte is voor
verschil in geloofsbeleving.
In de wijkgemeenten klopt het hart van de kerk. Daar houden we de lofzang gaande, daar wordt het
Woord verkondigd en vieren we de sacramenten van doop en avondmaal. Deze
geloofsgemeenschappen zijn inspirerende ontmoetingsplaatsen voor het gesprek over vragen van
geloven en leven, voor de geloofsoverdracht aan nieuwe generaties en voor de roeping tot zending
en diaconaat. De wijkgemeenten staan dan ook centraal binnen de PGR.
Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel
verschillende achtergrond en geloofsbeleving vinden er een plek. Door ruimte te geven aan de
verscheidenheid en deze te accepteren versterken we de solidariteit. We hebben elkaar nodig om
het Evangelie te verspreiden in deze tijd, in deze stad.

3. Context en missie
3.1. Context (wat zien we gebeuren)
• Veréénzaming door individualisering van de maatschappij.
• Toename van vergrijzing en ouderenzorg.
• Afname van leden van een kerkelijke gemeente
• Afname van het geloof in “de kerk” als een instituut.
• Mensen meer en meer op zoek zijn naar spiritualiteit, maar niet naar God
• Toename van de ontkerstening
• Grotere scheiding tussen de wereld en de kerk

3.2. Missie:
De PGR heeft zich gezamenlijk als doel gesteld om met het christelijk geloof midden in de wereld te
willen staan en vanuit de liefde van Christus deze meer en meer op te zoeken. Omdat Christus ons
eerst heeft liefgehad hebben wij onze naaste lief. Vanuit deze liefde willen we er zijn voor onze
medemens om hem te helpen met de fysieke noden maar juist ook met de geestelijke noden. Dit uit
zich concreet in verkondigen van het woord van God en het bieden van mogelijkheden om tot
bezinning te komen in een steeds maar drukker wordende wereld.

4. Leer God kennen, jezelf en je naaste

Hiertoe willen we Jezus Christus volgen, die in zijn leven, sterven en opstaan de liefde van God
tastbaar maakte. Zijn leven en kijken naar mensen helpt ons en deze wereld ook anno nu …… en
verder.
Binnen de drie wijken van de PGR verschilt de manier waarop we dit vormgeven. Alle drie de wijken
en hun leden streven ernaar om God en zichzelf (beter) te leren kennen. Dit vormt de basis waarop
we elkaar kunnen aanspreken maar ook versterken in de PGR. Er zijn verschillen maar er is veel wat
ons bindt, we streven naar levende wijken die ook één PGR vormen, daarin kunnen we elkaar
inspireren. Wij accepteren en respecteren dat er verschillen zijn in de Christelijke gemeenschap (PGR,
PKN, wereldwijd). Van hieruit willen we –in en vanuit onze wijken- ook onze naasten Ontmoeten en
omkijken naar elkaar en de Wereld. Dit wordt vorm gegeven in de eredienst, pastoraat en diaconaat
(denk ook aan verschillende vormingsactiviteiten, gespreksgroepen, ouderenwerk etc.).
‘Hij is het die ons heeft gered
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden’

psalm 68:7

‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien.’
In de ontmoeting met de Bijbel en met elkaar ontstaan plannen en activiteiten: inzet voor mensen in
nood, en mensen in de marge. Maar omdat we leven in hectische tijden, waarin onrecht, onmacht
en onrust ons bedrukken, willen we ook een ruimte scheppen waar even niets moet. Ruimte om op
adem te komen, om bij God en jezelf te komen, je leven weer richting te geven.
Samen willen we ook naar buiten treden om de mensen te laten ervaren wat de Liefde van Christus
betekend. Vanuit de Diaconie zijn daar bijvoorbeeld zaken als de voedselbank, schuldhulpmaatje,
netwerk voor nieuwkomers die mede door de diaconie vanuit de PGR vorm gegeven zijn.
Laten we naar buiten als één PGR de liefde van Christus uitdragen, als dat lukt kan er soms in een
vervolg aandacht zijn voor de verschillen tussen de wijken.

5. Financieel beleid

5.1. Hoofdlijnen
De hoofdlijn voor het beleid komt voort uit de keuze voor mentale wijkgemeenten met een eigen
identiteit en grote mate van zelfstandigheid. Die keuze wordt geconcretiseerd door de opbrengst van
de Actie Kerkbalans, giften voor de wijkgemeente en de “tweede collecte” toe te delen aan de
wijkgemeenten. Hierbij worden langdurige/vast verplichtingen uit de AKB gefinancierd. Kortlopende
verplichtingen/projecten moeten dan uit de collecten en giften bekostigd worden.
Om àlle activiteiten van de PGR te continueren is meer geld nodig. Het financiële bouwwerk van de
PGR rust op twee pijlers: het levende geld (inkomsten uit de Actie Kerkbalans, giften en collecten) en
het zogenaamde dode geld (inkomsten uit bezittingen en banksaldi). Het uitgangspunt voor het
financiële beleid in de PGR is dat het levende geld richtinggevend is om de kerntaken (pastoraat,
kerkdiensten, catechese, wijkwerk) binnen de wijkgemeente uit te voeren. De opbrengst van het
dode geld is grotendeels bestemd voor exploitatie en onderhoud van de gebouwen (en daarmee
samenhangende kosten). Een mogelijk tekort in de opbrengst van het dode geld kan niet tot gevolg
hebben dat dit wordt aangevuld vanuit het levende geld; dit zou een ongewenste aantasting van de
kerntaken betekenen.

5.2. Formatie
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarom als maat gekozen voor de personele lasten die een
wijkgemeente kan dragen. Daarmee wordt een directe relatie gelegd tussen het geld dat de
wijkgemeente bijeenbrengt en de formatie (het aantal FTE’s) die de wijkgemeente kan inzetten voor
het werk in de wijkgemeente. Het beleid van de wijkkerkenraad moet erop gericht zijn om die twee
grootheden in balans te houden. Deze balans kan worden beïnvloed door de wijkinkomsten te
verhogen (bv door de financiële bijdragen te stimuleren) of door de omvang van functies af te
bouwen.
De uitgangsformatie is als volgt:
•
•
•

RdC: 1,0 FTE plus 0,2 FTE pastorale hulp
OK: 1,5 FTE
Bethel: 0,5 FTE

5.3. Solidariteit
Het is de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente om het pastoraat te bekostigen binnen de
opbrengsten van het levende geld. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de variabele
pastoraatskosten tot een minimum zijn teruggebracht en de wijkgemeente toch een negatief saldo
op het levende geld laat zien. Wanneer de vaste personeelskosten van het pastoraat en de minimale
variabele kosten van een wijkgemeente gedurende 4 achtereenvolgende jaren meer dan 10%
(percentage eens per 5 jaar vast te stellen door de AK op basis van meerjarenbegroting) hoger liggen
dan de opbrengst van het levend geld, kunnen stappen overwogen worden om tot een vermindering
van de taakomvang van de betaalde krachten te komen. Wanneer het onmogelijk is om de
vermindering van de taakomvang op te leggen (bv bij een predikant) wordt overlegd over een
vrijwillige vermindering van de taakomvang of over een herschikking van taken PGR breed.
Indien de vaste personeelskosten van het pastoraat en de minimale variabele kosten van een
wijkgemeente gedurende 4 achtereenvolgende jaren meer dan 10% hoger liggen dan de opbrengst
levend geld van die wijk kan zij ook een beroep doen op de solidariteit van de andere
wijkgemeenten. Mits de PGR-brede vaste personeelskosten van het pastoraat de totale opbrengst
van de AKB niet overstijgen, kan het tekort ten laste van deze wijkgemeenten worden gebracht.
Voorzover dit voor een bijdragende wijkgemeente niet leidt tot een afroming van 10% of meer van
de opbrengst AKB kan zij zich hiertegen niet verzetten. Om deze reden dient een wijkgemeente
slechts vaste verplichtingen aan te gaan tot maximaal 90% van de gemiddelde opbrengst levend geld
van de laatste vier jaren.

6. Bestuur en organisatie

6.1. Sterke wijkgemeenten
In het verleden zijn er verschillende vormen van (wijk)gemeenten geweest. In de Protestante Kerk
Nederland (PKN) wordt (nog) uitgegaan van geografische wijkgemeenten. Ook de PGR kent – in haar
huidige organisatievorm – geografische wijkgemeenten en een wijkgemeente van bijzondere aard.
De werkelijkheid is dat de drie wijkgemeenten functioneren als zogenoemde mentale wijkgemeenten
waar leden bewust kiezen voor een wijkgemeente op basis van identiteit.
De kerkorde is helder wat betreft het primaat van de wijkgemeente en dit past dan ook prima in de
visie van de PGR. Deze manier van wijkgemeente zijn, sluit ook aan bij de postmoderne cultuur waar
ruimte is voor diversiteit met onderling respect. Het fundament is hetzelfde, overeenkomstig onze
visie op de eenheid in Christus, en ook praktisch, zeker wat betreft de missionaire uitstraling van de
PGR voor de omgeving.
Overal waar (spontaan) samengewerkt wordt, zal dat gestimuleerd worden.
Onderstaande omschrijving past bij onze PGR:
De Gemeente van Christus, die onder meer gestalte krijgt in de Protestante Gemeente Rhenen,
bestaat uit verschillende wijkgemeenten die op basis van identiteit een wijkgemeente vormen met
een eigen beleid.
Deze wijkgemeenten staan niet los van elkaar, maar zijn verbonden in Jezus Christus en werken
samen binnen de gestelde taak van de Algemene Kerkenraad. Tevens wordt er op gebieden
samengewerkt waar dit wenselijk en mogelijk is, zonder dat de Algemene Kerkenraad dit voorschrijft
of in beleid omzet. Samenwerking op missionair gebied heeft hierin een belangrijke plaats.

6.2. Organisatie PGR
De kerkorde van de PKN kent een wijkgemeente een vrij grote mate van zelfstandigheid toe
(ordinantie 4-9-4). Basisvoorwaarden voor een goed functioneren van de (wijk)gemeente zijn
optimale onderlinge betrokkenheid en maximale affiniteit met de wijkgemeente. Dat wordt onder
andere bereikt door het toedichten van een grote mate van zelfstandigheid per wijkgemeente.
Eenheid en solidariteit binnen de PGR kunnen alleen groeien wanneer de eigen identiteit van een
wijkgemeente niet ter discussie staat.
Dat betekent dat de wijkkerkenraden ruime inhoudelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden
hebben. Binnen de grenzen die jaarlijks door het AK worden vastgesteld, krijgen ze daarvoor de
financiële middelen aangereikt.
De samenhang tussen de verschillende gremia is hieronder weergegeven.
Wijkgemeente

Wijkgebonden
commissies

Algemene
Kerkenraad

AK
commissies

CVK

CVD

6.3. Taken Algemene Kerkenraad
Voor de AK zijn twee steekwoorden van cruciaal belang: faciliteren en coördineren. Dit ten dienste
van de wijkgemeenten.
Deze rol laat zich vertalen in vier uitgangspunten:
1. De vorming van sterke zelfstandige wijkgemeenten. Gemeenteleden kiezen bewust voor hun
wijkgemeente. De wijkgemeente zelf weet het beste wat nodig is voor haar leden. De
wijkgemeente heeft hiermee ook een grotere verantwoordelijkheid, die komt tot uitdrukking
in haar taken, bevoegdheden en financiële ruimte.
2. Er bestaat een direct verband tussen de mogelijkheid tot het beroepen van predikanten c.q.
het aanstellen van kerkelijk werkers per wijkgemeente en de financiële bereidheid tot geven.
Hiermee wordt de betrokkenheid van gemeenteleden bij de beleidskeuzes in de
wijkgemeente vergroot. De wijkgemeente bepaalt, binnen de kaders en afspraken zoals
opgenomen in het beleidsplan, haar eigen beleid en geeft invulling aan de personele
consequenties daarvan.

3. Ook de verdere financiën worden meer decentraal ingevuld. Naast de in het vorig punt
genoemde aanstelling van professionele werkers, zal dit ook blijken uit de hoogte en de
besteding van het wijkbudget. Ook hierin komt de ruimte voor eigen beleid tot uitdrukking.
4. Vanuit een sterke wijkidentiteit wordt door de wijkgemeenten gezamenlijk gebouwd aan een
sterke Protestantse Gemeente Rhenen waarin invulling wordt gegeven aan kernbegrippen
als eenheid in verscheidenheid en onderlinge solidariteit.

De AK heeft derhalve als taak:
•
•
•
•
•
•

het vaststellen van het beleidsplan
het vaststellen van de begroting van het CvK
het vaststellen van de jaarrekening van het CvK (inclusief het verlenen van décharge)
het kennisnemen van de begroting en jaarrekening van het CvD
het aanstellen van predikanten en kerkelijk werkers
het definiëren van de “solidariteit” (zie paragraaf…)

De input voor deze zaken wordt verkregen van de wijkgemeenten en/of het CvK. De gemeente (PGR)
heeft rechtspersoonlijkheid en namens de gemeente (PGR) kunnen voor aangelegenheden van nietdiaconale aard door de voorzitter en de secretaris van het CvK rechtshandelingen worden verricht.
Voor sommige aangelegenheden is vooraf instemming van de AK nodig. Te denken valt hierbij aan
het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren et cetera van een
gebouw e.d. De AK is een organisatie met heldere lijnen, waarin duidelijk is hoe de
verantwoordelijkheden liggen en langs welke lijnen besluiten worden genomen.
De AK heeft de plicht om de gemeente over de daarvoor in de kerkorde genoemde zaken te kennen
en te horen. Ook richt de AK zich op de ontmoeting tussen wijkgemeenten of andere commissies
en/of colleges binnen de PGR. Het benoemen van een predikant en/of kerkelijk werker behoort tot
de taken van de AK, op voordracht van de betreffende wijkgemeente. Ook in de zorg voor een goed
personeelsbeleid en met betrekking tot goed functionerende onderlinge werkverhoudingen is voor
de AK vanuit haar taak als coördinerend orgaan een belangrijke rol en verantwoordelijkheid
weggelegd.

6.4. Bezetting en operationeel functioneren van de Algemene Kerkenraad
De bezetting van de Algemene Kerkenraad bestaat (exclusief een notulist) uit 6 personen en is als
volgt:
-

Voorzitter (extern)
Vanuit iedere wijkgemeente: 2 leden uit de wijkkerkenraad
1 notulist (facultatief)
Ministerie: 1 lid welke de functie heeft van Adviseur in de vergadering

De AK zal ervoor zorgdragen dat uit de 6 leden die vanuit de wijkkerkenraden zitting hebben in de AK
er tenminste één lid tevens de CvK vertegenwoordigt en tenminste één lid het CvD.
De AK vergadert maximaal 6 keer per jaar. De vergaderingen vangen om 20.00 uur aan en sluiten af
om 21.30 uur.

Ter voorbereiding van de vergadering functioneert een moderamen dat bestaat uit:
-

Externe voorzitter (Ds. W.G. Sonnenberg)
Secretaris (Mw A. Kuus)
Één lid (Dhr. D. Hogenkamp)

De leden van de AK zijn zelfstandig en vergaderen zonder last of ruggespraak. Zij hebben het belang
van de PGR als geheel voor ogen. Zij voelen zich persoonlijk geroepen tot dit werk en zijn
gemotiveerd om dit met vreugde ter hand te nemen.
In geval van aangelegenheden die om intensieve inhoudelijke bespreking vragen kan de AK
commissie’s instellen ter voorbereiding van agendapunten.

6.5. College van Diakenen
Het CvD heeft als taak om het in overleg met en in verantwoording aan de AK scheppen en
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten
diaconale dienst. Dat doet het CvD door mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan,
de diaconale begroting en -jaarrekening, en zorg te dragen voor de geldwerving voor de diaconale
arbeid van de gemeente. Ook het beheren van de goederen van de diaconie valt binnen het
takenpakket van de CvD. Ook hier geldt dat de kaders worden bepaald door het beleidsplan en de
begroting. Binnen deze grenzen geldt een verslagplicht van het CvD aan de AK. De diaconie heeft een
specifieke plek binnen de kerk. Het is een rechtspersoon binnen de rechtspersoon PGR. Dit
waarborgt nog eens te meer dat diaconale gelden alleen voor diaconale doelen mogen worden
besteed.

6.6. College van Kerkrentmeesters
Het CvK is een orgaan van de rechtspersoon PGR en heeft als taak om het in overleg en in
verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden
voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij
de AK die de kaders stelt met beleidsplan en begroting.
Materiële zaken, zoals het beheer van (kerk)gebouwen, aansturen van het kerkelijk bureau, beheer
van onroerend goed en landerijen, bijhouden van het doop- en ledenregister, archief, inning van de
vaste vrijwillige bijdrage (Aktie Kerk Balans) worden conform de kerkorde toevertrouwd aan het CvK.
Ook het opstellen en indienen bij de AK van de begroting, balans en jaarrekening (onder meer op
basis van input vanuit de wijkgemeenten en commissies) behoort tot de primaire taak van het CvK.
Het regelen van arbeidsovereenkomsten behoort eveneens tot het takenpakket van het CvK.

6.7. Wijkkerkenraad
Tot de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wijkkerkenraad worden gerekend:
-

-

-

Het verzorgen van het pastoraat
Het verzorgen van het diaconaat
Vorming en toerusting van de gemeente (w.o. catechese)
Het inrichten van de liturgie
Het houden van de erediensten
Het voordragen van een te beroepen predikant en het benoemen van kerkelijk werkers is
een belangrijk onderdeel van de taken voor de wijkkerkenraad. Alvorens hiertoe over te gaan
overlegt de wijkkerkenraad met de AK over de gewenste formatieomvang.
werving en selectie van andere medewerkers zoals kosters, organist(en) of cantor
regelmatig evaluatiegesprekken houden met predikanten en functionerings- en
beoordelingsgesprekken met kerkelijke werkers
input leveren aan CvK voor de beleidsontwikkeling en de wijkgebonden begroting. In principe
hangt de hoogte van het wijkbudget af van het aantal gemeenteleden en hun geefgedrag.
Afhankelijk van de begroting en de beleidsvoorstellen van de wijkkerkenraad kan het zijn dat
de AK incidenteel instemt met een beperkte verhoging
het verzorgen van de kopij voor het kerkblad Onderweg

Ingeval van dienstverbanden dient de formele benoeming (w.o. het afsluiten van een
arbeidsovereenkomst) te gebeuren door de AK. Dit met het oog op het toepassen van uniforme
PKN arbeidsvoorwaarden. Bovendien heeft een wijkkerkenraad niet de juridische bevoegdheid
voor het afsluiten van een arbeidscontract, dit behoort tot het terrein van de AK en uitvoerend
tot dat van het CvK.

6.8. Onze gebouwen
We zijn dankbaar dat we beschikken over diverse gebouwen. De gebouwen faciliteren immers het
gemeenteleven. Zo worden er erediensten gehouden en vinden er allerlei activiteiten plaats op de
doordeweekse dagen. Naast dit gebruik voor ons als Protestantse Gemeente te Rhenen kunnen de
gebouwen ook een functie hebben voor het maatschappelijk leven in Rhenen. We vinden het
belangrijk dat we als gemeente van Christus ook zichtbaar zijn in de maatschappij. Door onze
gebouwen ook open te stellen voor anderen geven we vorm aan onze missionaire taak.
Cunerakerk
Centraal en prominent in Rhenen staat onze Cunerakerk. Deze monumentale kerk is de thuishaven
van de wijkgemeenten Bethel en Rond de Cunerakerk, die in deze kerk de wekelijkse erediensten
houden. Daarnaast is er de afgelopen jaren een plan uitgewerkt om de kerk ook voor andere
doeleinden te gebruiken. Door verbeteringen in de inrichting is de kerk voor zowel het
gemeenteleven als voor andere doeleinden, zoals lezingen, kooruitvoeringen, concerten en
dergelijke geschikt gemaakt.
Het uitgangspunt voor de komende jaren is een breder gebruik van de kerk. Hierbij is niet de verhuur
het belangrijkste motief, maar onze missie om de kerk ook een functie te laten vervullen in het
maatschappelijk leven van Rhenen. Dit vanuit twee motieven:
1. Mensen die normaliter niet in de kerk komen toch via het ander gebruik in de kerk laten
komen en onszelf hiermee zichtbaar maken en wellicht mensen op deze manier nieuwsgierig
maken waarom wij geloven;
2. Door meer mensen te verbinden met de kerk als gebouw, breed draagvlak creëren om de
monumentale kerk te onderhouden, waardoor niet alleen de kerkelijke gemeente hiervoor
aan de lat staat. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor subsidie en fondswerving wanneer de
kerk voor een breder publiek toegankelijk is.

Ontmoetingskerk
De Ontmoetingskerk ligt in het hoger gelegen deel van Rhenen. Het is een modern gebouw dat in
2009 na een vernieuwbouw in gebruik is genomen door de wijkgemeente Ontmoetingskerk voor de
erediensten. Daarnaast is dit gebouw vanaf die periode het centrum voor de activiteiten binnen de
Protestantse Gemeente te Rhenen.
Het gebouw leent zich voor veel activiteiten, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. In de kelder van de
kerk zijn jeugdruimten gecreëerd die belangrijk zijn voor het jeugdwerk van de drie wijkgemeenten.
Het uitgangspunt voor de komende jaren is dat er ook voor dit gebouw wordt gekeken naar een
breder gebruik. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor het jeugdwerk van de PGR. De kerkzaal
en consistorie zijn in eerste instantie vooral in gebruik door wijkgemeente Ontmoetingskerk. Het
gebouw is het centrale vergadercentrum van de PGR.

De Koningskamer
In 2015 is er in het centrum van Rhenen De Koningskamer aangekocht. Reden voor de aankoop was
dat het pand aan Kerkplein 2 te klein werd voor de kindernevendienst en oppas van wijkgemeente
Rond de Cunerakerk. Het pand is grondig verbouwd en biedt nu allerhande faciliteiten. Het pand
wordt naast het zondagse gebruik voor kindernevendienst, oppasdienst en zondagsschool
doordeweeks verhuurd. Ook vind er een enkele activiteit plaats door de wijkgemeenten Rond de
Cunerakerk en Bethel.
Het pand ligt in het centrum van Rhenen in de nabijheid van de Cunerakerk. Dit biedt kansen om ook
met dit gebouw te laten zien dat we als PGR in de stad aanwezig zijn. Hiertoe worden er plannen
gemaakt om activiteiten te organiseren die onze gastvrijheid tonen naar de inwoners van Rhenen. Er
leven thans ook wensen om het gebouw te gebruiken voor wijkgebonden pastorale activiteiten zoals
wijkkringavonden, pastorale gesprekken, bijbelstudiekring.
Het uitgangspunt voor de komende jaren is dat de Koningskamer beter zichtbaar wordt als gebouw
van de PGR. Het gebouw is beschikbaar voor wijkgebonden pastorale activiteiten zoals
wijkkringavonden, pastorale gesprekken en bijbelstudiekring. Hierbij blijft oog voor de positie van het
gebouw Ontmoetingskerk als centrale plek voor ontmoeting voor de PGR. Gebruik van de
Koningskamer is tevens alleen verdedigbaar als we letten op de kosten. Voorkomen moet worden
dat 2 half bezette gebouwen worden verwarmd en schoongemaakt. Daarnaast is er de mogelijkheid
om gelet op de ligging missionaire activiteiten te ontplooien. De reeds ingezette lijn dat de
benedenverdieping in eerste instantie bedoeld is voor kerkelijk gebruik wordt voortgezet. Verhuur is
mogelijk wanneer dit past binnen het genoemde uitgangspunt.

7. Externe relaties

7.1. Kerk zijn in Rhenen
De kerk staat midden in de wereld. Zo ook de PGR. Dat is waar onze taak ligt. Juist door midden in de
wereld te staan wordt er geëvangeliseerd en kunnen we helpen daar waar geen helper is. Om nog
meer in contact te komen met de burgers in onze gemeente wordt beleid gemaakt richting het meer
in contact komen met de niet - en randkerkelijke mensen in Rhenen en omgeving. Als voorbeeld kan
gelden de koffieochtenden op donderdagmorgen in de Koningskamer.
7.2. Contact met de RK Parochie
Vanuit de PGR houden we contact met Pastor Guido Dieteren als vertegenwoordiging van de RK kerk
in Rhenen. Ondanks de verschillen tussen de Godsdiensten zijn wij ervan overtuigd dat ook zij
geloven in de enige verlossende drieenig God. We willen meer kijken naar de overeenkomsten dan
de verschillen. De seculiere wereld kijkt ten slot van rekening naar ons als één kerk. Vanuit de
verschillende wijkgemeentes blijft de vrijheid om hier in meer of mindere mate aan mee te werken.
7.3. Raad van Kerken
Samen bouwen we aan onze geloofsgemeenschap. Als we het samen doen, wordt het werk lichter.
Dit is waar de raad van kerken voor staat.
De raad van kerken in de regio bestaat:
•
•
•
•

Ontmoetingskerk
De Vlam
Rooms Katholieke Kerk en
De Voorhof in Kesteren

De PGR houdt op reguliere basis contact met Pastor Dieteren van de Room Katholiek kerk in Rhenen
als voorzitter van de raad van kerken. De wijkgemeenten hebben tevens informeel contact met de
gevestigde kerken in Rhenen.
7.4. Hervormde gemeente Elst
Wijkgemeente Bethel deelt haar dominee met de Hervormde Gemeente van Elst op een 50% basis.
Ds. G.J. Hiensch dient 3 dagen in Rhenen en 3 dagen in Elst. Voor de optimale samenwerking tussen
deze gemeentes en de inzet van ds. Hiensch is er frequent contact tussen de kerkenraad van Bethel
en van de Hervormde gemeente Elst.
7.5. Burgerlijke Gemeente Rhenen
Wij geloven in een scheiding van kerk en staat. Toch bidden wij de burgerlijke gemeente in Rhenen
de leiding van God toe in het besturen van onze burgerlijke gemeente. Om dit praktisch in te vullen
zullen er vanuit de PGR op reguliere basis contacten zijn met de bestuurders van de gemeente
Rhenen bestaande uit de Burgemeester en Wethouders.

7.6. Contacten met regionale en landelijke organen
Middels de scriba’s van de verschillende wijkgemeentes worden er contacten onderhouden met de
regionale en landelijke organen. Het doel hiervan is om aangesloten te blijven bij eventuele
veranderingen die er op (gaan) treden, alsook dat wij de verschillende organen willen adviseren over
de veranderingen die zij door moeten voeren.
7.7. Public relations
Het imago en de reputatie van onze PGR wordt bepaald door onze PGR brede Public Relations. We
beseffen ons dat we moeten doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Walk the Talk of anders
gezegd “practice what you preach”. Beleidsmatig betekent dit dat communicatie die ons allemaal
aangaat eenduidig en eensluidend moet zijn. Om deze reden wordt communicatie naar buiten
goedgekeurd door de AK
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