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Advies voor de samenwerking tussen Immanuelkerk en de Ark. 

 

 

 

1. Waarom dit advies? 

Dit advies kent twee belangrijke aanleidingen: 

1  De wijkgemeente rond de Ark maakt zich, reeds langere tijd, zorgen over haar toekomst en 

vraagt zich af hoe lang zij nog in staat zal zijn als zelfstandige en levendige gemeente te functioneren. 

2 De PGG heeft een beleidsplan voor de stad geschreven. Het is nu aan de wijkgemeenten daar 

concrete invulling aan te geven.  

In dit stuk zal ingegaan worden op deze beide aanleidingen. 

Het zuiden van de stad Groningen kent 2 wijkgemeenten te weten de gemeente rond de 

Immanuelkerk en die rond de Ark.  Beide gemeenten kennen een ongeveer vergelijkbare 

leeftijdsopbouw waarbij moet worden aangetekend dat de gemeente rond de Ark beduidend kleiner 

is er naar verwachting in de komende 5 jaren steeds meer moeite zal ondervinden haar organisatie 

overeind te houden. De gemeente rond de Ark is een al meer dan 50 jaar bestaande gemeente die 

erg aan haar saamhorigheid is gehecht. Zij wil zo lang mogelijk als eigen gemeenschap blijven 

bestaan tot het moment dat dat zij zo klein is geworden dat een bloeiend gemeenteleven niet meer 

mogelijk kan zijn. De wijkraad van de Ark heeft uitgesproken dat naar haar verwachting dit moment 

zich zal voordoen rond het emeritaat van ds Peter Buikema in augustus 2019. Indien de vitaliteit van 

de gemeente dit toelaat kunnen dan nog wijkactiviteiten worden ondernomen. Te denken valt 

daarbij aan koffieochtend en of maaltijd groepen. In voorkomende gevallen kan worden gekeken 

naar de mogelijkheden in de omgeving van de Ark ruimte te huren. Het aanhouden van de Ark is voor 

deze activiteiten niet per se noodzakelijk. Het ligt in de rede op dat moment te kiezen voor het 

afstoten van een kerkgebouw. Naar verwachting zullen beide gemeenten op dat moment van een 

zodanige omvang zijn dat zij samen in een gebouw hun gemeenteleven kunnen beleven. De keuze 

welk gebouw afgestoten kan worden wordt in het vervolg van dit stuk toegelicht. 

Ter voorbereiding op deze ontwikkeling wordt nu reeds een samenwerkingsproces in gang gezet dat 

tot doel heeft de beide gemeenten op termijn tot één te laten samenvloeien. Concreet betekent dit 

nu dat er regelmatig gezamenlijke diensten zijn dat de kerkenraden regelmatig samen vergaderen en 

dat waar mogelijk activiteiten samen worden ondernomen. Later in dit stuk wordt ingegaan op de 

naar onze mening benodigde organisatie en  formatie. 

De tweede aanleiding is recent een nieuw beleidsplan voor de Protestantse gemeente te Groningen 

vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Een beleidsplan dat vooral in het teken staat van een 

herbezinning in het licht van krimpende ledenaantallen en financiële middelen. Het draagt het 

karakter van een niet vrijblijvend (financieel) raamwerk en de wijkgemeenten worden uitgenodigd 

dit op hun niveau te concretiseren. 

De hier gepresenteerde rapportage vormt de basis voor een gezamenlijke reactie van de beide 

betrokken wijkkerkenraden in Groningen-Zuid aan de Algemene Kerkenraad. 
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2. Visie op kerk zijn 

De wijkgemeentes De Immanuelkerk en De Ark hebben een eigen karakter, maar er zijn geen 

fundamentele theologische of liturgische verschillen, er bestaat een duidelijke verwantschap. 

De Immanuelkerk heeft haar identiteit in haar beleidsplan als volgt geformuleerd: 

Wie zijn wij? 

 

Op grond van het evangelie 

op zoek naar God en de nieuwe aarde 

betrokken op de buurt, Stad, wereld 

Daar hebben we elkaar bij nodig 

in goede en kwade dagen 

 

Juist het evangelie (Schrift, traditie) geeft de ruimte voor onze diversiteit 

Zoekers zullen we ons wel blijven noemen, maar ook zien soms even 

Geloven in de nabije God, maar wel in beweging, we zijn onderweg 

 

Ruimte voor experiment 

én ruimte voor wie daar niets mee heeft 

 

Betrokken op de samenleving in kerkelijk verband 

óf op andere wijze, in ons werk, als lid van een politieke partij, actief op school, betrokken op 

buren, enzovoorts 

 

We hebben elkaar nodig: 

om elkaar en onszelf bij het geloof, de hoop en de liefde te bewaren en aan onze kinderen 

voor te leven, uit te dagen, te vieren, te rouwen, ervaringen te delen, in elke levensfase weer 

op specifieke wijze 

en toch willen we er ook zijn voor de vrije vogel en de eendagsvlieg 

 

Diversiteit (met name in geloofsbeleving) 

Open, gastvrij 

Open voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en binnen de PGG 

 

Verlangen toekomst:  

Meer ontmoeting/gemeenschap voor onder de 50.  

Lichtere organisatie 

 

De Ark heeft zichzelf in Arknieuws als volgt beschreven: 

 

De Protestantse Wijkgemeente De Ark in Helpman is een geloofsgemeenschap die, staande 

in de christelijke traditie, zoekt naar mogelijkheden van geloven en leven in deze wijk en deze 

wereld. Een verband van mensen om te vieren, zorgen en dienen: liturgie en zang, diaconaat 

en pastoraat. Met ruimte voor gesprek en ontmoeting: kringen, maaltijden en 

inloopmorgens, met aandacht voor beeldende kunst en muziek. 
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Wanneer beide wijkgemeentes verenigd zijn, zal de gemeente een nieuw beleidsplan opstellen en 

daarbij zich opnieuw bezinnen op de eigen identiteit, doelen en organisatie. 
 

3. Pastoraat 

Ontwikkeling ledenbestand 

Wij hebben ons de vraag gesteld hoe de gemeente in Zuid zich ontwikkelt op weg naar 2018 en in de 

jaren daarna. Over een aanwas met nieuwe leden durven we niet met zekerheid te spreken. Wat niet 

wegneemt dat er in Zuid toch steeds weer nieuwe gezichten opduiken. Wat met meer zekerheid kan 

worden gesteld is dat ons in de komende jaren tal van oudere leden zullen ontvallen.  

 

We hebben geprobeerd op basis van beschikbare gegevens de ontwikkeling van de ledentallen te 

analyseren. Helaas bleken de gegevens veelal niet goed vergelijkbaar en kon het Kerkelijk Bureau 

deze ook niet (tijdig) leveren vanwege systeemproblemen.   

Ook de cijfers 2015 leveren alleen informatie betreffende de gevers Actie Kerkbalans. De opbouw en 

samenstelling van de wijkgemeenten wordt niet systematisch gemonitord.   

De beschikbare gegevens betreffen het aantal belijdende en doopleden.  

 

 2005 

 

2010 2012 2014 

Ark 1.272 1.229 1.175 1.139 

Immanuelkerk 3.015 2.916 2.824 2.727 

Totaal Zuid 4.287 4.145 3.999 3.866 

 

Hier is te zien dat dit aantal gestaag, maar niet spectaculair afneemt. In de afgelopen 10 jaar slechts 

10%. Dit is een ander cijfer dan op basis van een analyse van het aantal betalende adressen Actie 

Kerkbalans, waarop de rapportages van de kerkrentmeesters gefocust zijn (zie onder Financiële 

aspecten).   

De afname in ledental vindt (logischerwijs) vooral plaats in de groep 60+. Desondanks blijft deze 

groep ongeveer 50% van het ledenbestand in Zuid uitmaken. Dat is uiteraard niet zonder 

consequenties voor het pastoraat.  

Opvallend is verder de groei in de groep <25. Een beeld overigens dat ook voor de PGG als geheel 

geldt. De toename van het aantal studenten zal hier een belangrijke verklarende factor zijn. 

 

Formatie pastoraat, nu en in de toekomst  

Op dit moment is er 1,8 fulltime-equivalent (fte) predikant in Zuid en 1,0 fte pastoraal werker. Deze 

capaciteit is nu toereikend.  

Wij denken dat, na het emeritaat van Peter Buikema in 2019 er in een situatie van één 

geloofsgemeenschap in Zuid, de in het beleidsplan gesuggereerde 1,45 fte predikant voldoende is als 

het gaat om zaken als liturgie, Vieringen op Weg, ondersteunen kinderkerk, kliederkerk, tienerkerk, 

beleid maken/besturen, en dat hele scala aan activiteiten gericht op leren/spiritualiteit en de 

integratie van geloof en leven, kerk zijn in de buurt/wereld. Dit werk is evenwel binnen deze 

capaciteit niet mogelijk in combinatie met het uitgebreide (ouderen)pastoraat en de daarbij horende 

uitvaarten. Voor het initiëren van vernieuwde activiteiten zal geen tijd zijn. 

 

Het wegvallen van Peter Buikema (0,5 fte) en een volledige formatieplaats pastoraal werker – zoals 

het beleidsplan suggereert – zal vanwege de noodzakelijke uitgebreide pastoraatinzet als gevolg 

hebben dat voor opbouwwerk absoluut geen tijd meer is. Het wegvallen van de vertouwde Ark 

maakt deze inzet des te meer gewenst en noodzakelijk. De consequentie van het beleidsplanvoorstel 

op dit punt zou zijn een vermindering van thans 2,8 professionals naar 1,5! 
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Relatie formatie en nieuw beleid 

Bij de stukken van de jaarrekening 2015 wordt opnieuw ingegaan op de reserves. Wellicht ook omdat 

sommigen zich afvragen of de voorgestelde ingrijpende bezuinigingen echt nodig en wenselijk zijn. 

Het College van Kerkrentmeesters becijfert, dat om te investeren (in nieuw beleid) en tekorten op te 

vangen,  een bedrag van €2.200.000 beschikbaar is.  

“We hebben ruim de mogelijkheid te investeren in nieuw beleid. Beleid dat er toe leidt dat de PGG 

ook in de toekomst een levende gemeente kan zijn met een gezonde financiële huishouding. Geld 

uitgeven aan het dekken van exploitatieverliezen kan niet aan de orde zijn: dat betekent dat we 

onszelf de mogelijkheid ontnemen om te investeren in een goede toekomst.” Aldus het moderamen 

van het CvK. 

 

De PGG wordt, zo lijkt het, gezien als een bedrijf, waarin research en  nieuwe productontwikkeling 

organisatorisch en financieel worden onderscheiden van de productie.  

Maar hoe werkt het in de kerkelijke gemeente? Waar zitten de research en productontwikkeling? 

Vrijwel altijd bij dezelfde mensen die ook de reguliere activiteiten draaiende houden. De predikanten 

en kerkelijk werkers hebben daarin een zeer belangrijke rol: als aanjager, stimulator, als deskundige 

en soms als regisseur. Het diep snijden in die formatie zal zijn weerslag op de doelstelling van 

vernieuwing absoluut niet missen. Of hun inzet daarop gaat ten koste van het pastoraat van met 

name de mensen die nu en al veel langer voor de broodnodige financiële middelen zorgen. Met in 

beide gevallen voorspelbare gevolgen.  Het proces, in opdracht van de Algemene Kerkenraad, Vitale 

gemeente, minder middelen (2006-2007, onder leiding van Pieter Bootsma) heeft wat dat betreft 

zeer behartenswaardige inzichten opgeleverd.  

 

De wijkraad meent dat de opvatting, die in het beleidsplan naar voren komt, om reserves uitsluitend 

voor nieuwe en tijdelijke projecten in te zetten, voortkomt uit een te beperkte zienswijze en op die 

manier tekort doet aan de gewenste opbouw van de gemeente. Vernieuwing vindt niet alleen plaats 

langs de weg van nieuwe projecten. Ook gaande weg in de dagelijkse praktijk komen nieuwe ideeën 

op die al werkende weg leiden tot een vernieuwende praktijk. 

 

De gesuggereerde formatie is ontoereikend voor de realisatie van de beleidsdoelstelling om naast 

het beheren van het bestaande ook te vernieuwen.  

Wij stellen dan ook voor om minimaal voor een periode van nog eens vier jaar na 2018 de inzet van 

kerkelijk werkers ter ondersteuning van de predikanten in het pastoraat te handhaven. De wijkraad 

Immanuelkerk denkt hierbij aan de combinatie van 1.45 predikant en 0.8 kerkelijk werker.  

 

4. Welk gebouw? 

Wanneer De Immanuelkerk en De Ark samengaan is er maar één kerkgebouw nodig. En de noodzaak 

tot bezuiniging in de Protestantse Gemeente te Groningen maakt het voor de hand liggend om dan 

ook inderdaad een gebouw af te stoten. Maar welke kerk? Beide wijkgemeentes zijn aan hun gebouw 

gehecht en willen daar graag blijven. We zouden de beslissing hierover tot het laatst kunnen 

uitstellen, maar in verband met onderhoud van het gebouw en het orgel in de Immanuelkerk is een 

eerdere keuze verstandig, omdat je niet veel moet gaan investeren in een gebouw dat je af gaat 

stoten. Hieronder wordt een aantal van de argumenten die bij de keuze een rol spelen besproken  

De geschiktheid van het gebouw 

Beide kerkzalen zijn geschikt en groot genoeg. Welke zaal het mooist is, is moeilijk objectief vast te 

stellen. De akoestiek en het orgel in De Ark zijn, zo menen velen, beter dan in De Immanuelkerk. Het 

is mogelijk in De Immanuelkerk een goed orgel te plaatsen (deze zijn op dit moment door 

kerksluitingen goed tweedehands te kopen) en enige verbeteringen aan te brengen in de akoestiek. 
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De Immanuelkerk heeft meer en grotere bijzalen, maar de bijzalen van De Ark zijn ook goed genoeg 

voor de verenigde gemeenten. De wijkraad heeft geen oordeel over de staat van onderhoud van 

beide gebouwen. 

De bereikbaarheid en de plaats van het gebouw 

Het is voor de uitstraling van het gebouw een voordeel dat de Immanuelkerk op een opvallende plek 

ligt, aan een plein met winkels. Beide gebouwen liggen redelijk centraal in hun wijk, maar in de 

verenigde wijk zou De Ark duidelijk excentrischer liggen dan De Immanuelkerk (zie daarvoor ook de 

bijgevoegde kaarten). De parkeergelegenheid bij De Immanuelkerk is beter dan bij De Ark. 

De verkoopbaarheid en de opbrengst van het niet gekozen gebouw 

De wijkraad acht zich niet in staat op dit punt een oordeel te vormen. 

De effecten van het sluiten van een gebouw op het kerkelijk leven 

Wanneer een van de gebouwen wordt gesloten moeten de kerkgangers ‘verhuizen’ naar het andere 

gebouw. De ervaring leert dat een deel van de gemeenteleden dan afhaakt en de overstap niet 

maakt. Omdat medio 2019 het aantal kerkgangers in De Ark veel kleiner zal zijn dan in De 

Immanuelkerk zal de achteruitgang in het totaalaantal kerkgangers duidelijk groter zijn, wanneer de 

Immanuelkerk wordt gesloten, dan wanneer De Ark dicht gaat. Beide kerken hebben op de 

eromheen liggende wijkgerichte activiteiten, maar de Immanuelkerk is op dat punt actiever, met een 

wekelijkse open kerk op woensdagmorgen (in De Ark tweewekelijks), activiteiten voor vluchtelingen, 

het maandelijks Pleindiner (in de Ark eens in de zes weken), de mijmerwandelingen en de 

kliederkerk. Op dit punt is het sluiten van De Immanuelkerk nadeliger dan het sluiten van De Ark. 

Conclusie 

Er zijn zowel argumenten die pleiten voor het behoud van De Ark als die pleiten voor het 

openhouden van De Immanuelkerk. Deze wegend komt de wijkraad tot het oordeel dat het de 

voorkeur heeft De Immanuelkerk te kiezen als het toekomstige gebouw. De effecten van het sluiten 

van de gebouwen op het kerkelijk leven zijn daarbij het meest zwaarwegend. En op de tweede plaats 

dat wat genoemd is onder het kopje bereikbaarheid en plaats van het gebouw. Voor een keuze voor 

De Ark pleiten vooral de betere akoestiek en het orgel daar, maar gezien de mogelijkheden tot 

verbetering op dat punt van De Immanuelkerk, wegen die voordelen onsinziens niet op tegen de 

nadelen van een keuze voor De Ark. 

 

5. Organisatie 

De wijkraad stelt voor dat de kerkenraden, de kerkrentmeesters en de diaconieën overwegen waar 

wenselijk en mogelijk hun activiteiten samen te voegen dit ten einde de samenvloeiing van de beide 

wijkgemeenten zo soepel mogelijk te doen verlopen.  

Ook adviseert zij de definitieve fusie niet tot het laatste moment, dat is de sluiting van het gebouw 

De Ark, uit te stellen. Voor een goede overgang naar de nieuwe situatie wordt voorgesteld medio 

2018 te fuseren en daarbij twee vierplekken te handhaven tot aan de sluiting van het gebouw De Ark 

medio 2019. 

 

Zodra een van de kerkgebouwen in Zuid wordt afgestoten is een formatiereductie organisten en 

cantors een logisch gevolg. Deze zal in goed overleg tussen de wijkgemeente, de betrokkenen en het 

College van Kerkrentmeesters tot stand moeten worden gebracht.  

 

Ten aanzien van de cantorijen moet worden onderzocht in hoeverre zij kunnen worden 

samengevoegd.  
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Het huidige team van predikanten en pastorale werkers rekent het tot zijn taak de overgang tot een 

wijkgemeente soepel te laten verlopen en het pastoraat op niveau te handhaven. 

 

6. Financiën 

Vooraf 

Tot voor kort heeft Zuid altijd gezorgd voor een positief saldo in de relatie inkomsten – uitgaven, 

inclusief een redelijk aandeel in de kosten overhead PGG. Uitzondering hierop vormt het jaar 2014. 

De oorzaak hiervan was met name gelegen in de sterk teruglopende inkomsten uit verhuur in de 

afgelopen periode. Weliswaar lopen ook de bijdragen levend geld terug, maar niet onverwacht. De 

kosten van de gebouwen en het pastoraat zijn redelijk stabiel. 

De uitgaven pastoraat en gebouwen zijn onderwerp van bezuiniging. Waar minder gemakkelijk op 

gestuurd kan worden zijn de inkomsten Actie Kerkbalans. De commissie pleit in dit verband voor een 

maximale inspanning ten einde de bijdrage te verhogen. In de periode 2010-2015 is de teruggang in 

bijdragen Actie Kerkbalans in de Ark van €133.000 naar €100.000 en in de Immanuelkerk van 

€270.000 naar €226.000. In Zuid dus in 5 jaar een vermindering met €77.000 (-19%) ofwel ruim 

€15.000 per jaar. Hierbij dient te worden aangetekend dat meer dan 60% van de bijdragen afkomstig 

is van gemeenteleden die 70 jaar of ouder zijn. Op basis hiervan mag een structurele daling van de 

inkomsten met 5% per jaar (zijnde een bedrag van ongeveer € 17.000) worden verwacht. 

 

Reductie van de predikant formatie 

De huidige formatie van toegerekend 2,4 fte predikant (1.8 predikant en 1 fulltime kerkelijk werker) 

kan worden teruggebracht naar 2.0 fte. (1.45 predikant en 0,8 fte kerkelijk werker). Dit levert een 

bezuiniging op van € 41.000. 

 

Sluiting en afstoting van de Ark 

In 2014 bedroegen de lasten van het gebouw de Ark € 42.000 terwijl uit de verhuur een positief 

resultaat van € 9.400 werd gegenereerd. Per saldo dus € 32.600.  De organisten kosten € 3.800.  

Bij sluiting van de Ark is er dus een besparing van € 36.400.  

Het lijkt de wijkraad voor de hand te liggen dat een deel van de verkoopopbrengst besteed wordt 

aan de verbetering van de akoestiek en de orgelinfrastructuur van de Immanuelkerk. Eerder is 

vastgesteld dat een substantiële investering in onderhoud nodig is. Gelet op de te geringe 

draagkracht van het huidige orgel is vervanging als voorkeursoptie door de ingeschakelde deskundige 

adviseurs ingebracht.  

 

Exploitatie Immanuelkerk  

 Het verdient aanbeveling voor de komende jaren een concreet plan uit te werken hoe de exploitatie 

van de Immanuelkerk verbeterd kan worden. Dit in het licht van de ervaringen die in de afgelopen 

2,5 jaar zijn opgedaan. Bovendien kan dan de totale huisvesting en exploitatie van het kerkelijk 

bureau onder de loep worden genomen. Naar onze inschatting is een besparing op de huisvesting 

van het kerkelijk bureau met jaarlijks 10.000 euro mogelijk. 

 

 

Legaten 

In dit kader past een opmerking over de legaten, met name van en voor de wijkgemeente van de Ark. 

Het spreekt vanzelf dat bij een fusie in gemeenschap van goederen deze legaten in de balans op 

naam van de gefuseerde wijkgemeente Zuid worden gesteld. Voor ons spreekt het ook vanzelf dat 

deze waar nodig in de eerste plaats ten goede komen aan de groep waaruit deze zijn voortgekomen 

en die in de bestemming door de gevers is genoemd.  
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Recapitulatie 

In 2014 bedroeg het tekort in Zuid € 33.500 (Het tekort van de Ark was € 20.300 en van de 

Immanuelkerk was € 13.200). 

Voorzienbare terugloop van de opbrengsten actie kerkbalans gedurende de komende 3 jaar € 51.000  

(3 maal  € 17.000).   

Bezuinigingsdoelstelling is daarmee dus € 51.000 plus € 33.500, totaal € 84.500. 

 

Het effect van de voorgestelde maatregelen is € 77.400  (€ 41.000 plus € 36.400) en € 10.000   

besparing huisvesting kerkelijk bureau.  Totaal dus € 87.400. Waarbij moet worden aangetekend dat 

in deze opstelling nog geen rekening is gehouden met de verbeteringen in de verhuursituatie van de 

Immanuelkerk. Daarmee levert Zuid een redelijke bijdrage aan de verbetering van de exploitatie van 

de PGG.  

Eventuele tekorten die na 2019 zullen ontstaan, blijven naar onze overtuiging beperkt en kunnen zo 

nodig uit de reserves worden opgevangen.  

 

 

7.  Aanbevelingen en conclusies 

1. De wijkraad beveelt aan op korte termijn doch uiterlijk 1 september 2018 te komen tot een 

wijkgemeente voor Groningen zuid.  

2. De wijkraad is van mening dat een formatie vanaf september 2019 van 1,45 fte predikant en 

0,8 fte pastoraal werker nodig is om en voldoende zorg te kunnen blijven bieden en te 

kunnen blijven werken aan vernieuwing. 

3. De wijkraad kiest voor de Immanuelkerk als locatie voor de toekomstige wijkgemeente in 

Zuid en adviseert per 1 september 2019 de Ark af te stoten, eventuele wijkactiviteiten 

kunnen plaats vinden op locaties in de directe omgeving van de Ark. Hiervoor zijn 

verschillende mogelijkheden. 

4. De wijkraad stelt voor de situatie rond de huisvesting en organisatie van het kerkelijk bureau 

nader te onderzoeken met als doel hierop verregaande bezuinigingen te realiseren. 

5. De wijkraad heeft besloten het huidige verhuurbeleid van de Immanuelkerk nog eens kritisch 

te evalueren. Dit proces is reeds in gang gezet. 

6. De wijkraad besluit de mogelijkheden tot verhoging van de vrijwillige bijdragen nader te 

onderzoeken. 

 

 

Groningen,    4 april 2016 

 

Wijkkerkenraad Immanuelkerk 

Klaas Jan ter Veer, voorzitter 






